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RESUMO 

Estudo sobre os sistemas de informagao desenvolvidos e implantados no Quarto 
Batalhao da Policia Militar do Parana para a tomada de decisao. Objetiva identificar 
qual a percepgao dos usuarios e dirigentes daquela Unidade Policial Militar sobre a 
melhoria da eficiemcia dos servigos prestados com o apoio de ferramentas pr6prias 
de tecnologia da informagao e comunicagao. Descreve a aplicabilidade de 
ferramentas desenvolvidas e sua contribuigao para a gestao da informagao e do 
conhecimento no 4° BPM. Sugere o desenvolvimento de novas ferramentas de 
tecnologia da informagao e comunicagao para aplicagao pela Policia Militar do 
Parana. Discute a necessidade de integrar o sistema de gestao da informagao local 
com o sistema corporativo da Policia Militar do Parana. Aplica questionarios ao 
efetivo do Quarto Batalhao e da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e 
Qualidade da Policia Militar do Parana e realiza entrevistas com policiais militares 
envolvidos com o tema. Conclui que os usuarios e dirigentes tern alta percepgao da 
melhoria da eficiemcia dos servigos prestados pelo 4° BPM em decorrencia do uso 
de ferramentas de tecnologia da informagao e comunicagao e que a gestao do 
conhecimento e maximizada pela gestao adequada da informagao. 

Palavras-chave: Administragao Publica. Sistemas de lnformagao. Gestao do 
Conhecimento. 



RESUMEN 

Estudio sobre los sistemas de informacion desarrollados y desplegados en el 
Batallon de Policia Militar de Parana cuarto de Ia toma de decisiones. Que tiene 
como objetivo identificar Ia percepcion de los usuarios de que los lideres de unidad y 
de Ia Policia Militar en Ia mejora de Ia eficiencia de los servicios prestados como 
consecuencia del uso de las herramientas de tecnologia de Ia informacion y Ia 
comunicacion de origen local. Describe Ia aplicaci6n de herramientas de desarrollo y 
su contribucion a Ia gestion de Ia informacion y el conocimiento del Batallon 4. 
Sugiere el desarrollo de nuevas herramientas de tecnologia de Ia informacion y Ia 
comunicacion para su aplicacion por Ia Poiicia Miiitar de Parana. Discute Ia 
necesidad de integrar el sistema de gestion de Ia informacion local con el sistema 
corporative de Ia Policia Militar de Parana. Se aplica cuestionarios eficaces para el 
Cuarto Batallon y el Departamento de Desarrollo Tecnologico y Calidad de Ia Policia 
Militar de Parana y lleva a cabo entrevistas con oficiales de policia involucrados en el 
tema. Se concluye que los usuarios y los administradores tienen una alta percepcion 
de Ia mejora de Ia eficiencia de los servicios prestados por el Batallon 4, debido a Ia 
utilizacion de herramientas de tecnologia de Ia informacion y Ia comunicacion, Ia 
gestion del conocimiento es maximizada por Ia gestion adecuada de Ia informacion. 

Palabras clave: Administracion Publica. Sistemas de Informacion. Gestion del 
Conocimiento 
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INTRODUCAO 

A Policia Militar do Parana (PMPR) e uma institui<;ao permanente, 

baseada na Constitui<;ao Federal e Estadual, integrante da estrutura da 

administra<;ao direta do Poder Executivo Estadual. 

0 Quarto Batalhao de Policia Militar, sediado em Maringa, faz parte 

desta Corpora<;ao, e apresenta caracteristica de ser precursor no 

desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informa<;ao e comunica<;ao, 

tais como sistemas computacionais de aplica<;ao no controle administrativo e 

operacional. 

Primeiramente, cumpre discorrer sobre esta Unidade que foi criada em 

14 de mar<;o de 1967, por meio do Decreto Lei n°. 4437, iniciando suas 

atividades em 17 de maio de 1967, com a elabora<;ao do primeiro Boletim 

lnterno. Na ocasiao seu comandante era o Capitao Roque Celio da Silva. 

Foi instalado, provisoriamente, na Avenida Maua, n° 2380. A constru<;ao 

das instala<;oes atuais foi iniciada em 1971, no lote n° 580, na Rua Mitsuzo 

Taguchi, n° 99, doado pela Companhia Melhoramentos Norte do Parana, 

compreendendo inicialmente uma area de 12.098 m2
. 

Sua area de atua<;ao e de aproximadamente 6000 Km2
, englobando 24 

(vinte e quatro) municipios, com destaque para Maringa, Mandaguari, Marialva, 

Mandagua<;u, Colorado, Astorga e Sarandi, com popula<;ao superior a 700.000 

habitantes. 

0 Batalhao presta, diuturnamente, seguran<;a preventiva e repressiva 

por meio dos diversos tipos de policiamento. A execu<;ao de suas atividades e 

baseada na filosofia de Policia Comunitaria. 

Para atua<;ao na area operacional dispoe de quatro Companhias, 

sediadas nas cidades de Maringa, Colorado, Marialva e Sarandi. Para a 

dire<;ao, coordena<;ao e fiscaliza<;ao das atividades policiais conta com uma 

estrutura de Estado Maior, composta pelas seguintes se<;oes: 

- P/1, que trata dos assuntos relativos ao pessoal e a legisla<;ao; 

- P/2, que trata de assuntos relativos a informa<;ao; 

- P/3, que trata de assuntos relativos a opera<;oes e instru<;oes; 
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- P/4, que trata de assuntos relatives a logistica e a estatistica; 

- P/5, que trata de assuntos relatives a comunicac;ao; 

- Tesouraria, que trata de assuntos relatives a orc;amento e financeiro. 

Toda esta estrutura administrativa e operacional e voltada para a 

administrac;ao eficiente dos recursos humanos e materiais. 

Seus comandantes e comandados devem obediencia aos principios 

constitucionais da administrac;ao publica, quais sejam a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Para atingir a eficiencia utiliza novas tecnologias da informac;ao e 

comunicac;ao que se apresentam como ferramentas indispensaveis na 

atualidade. 

A crescente demanda de novas servic;os, sem o correspondente 

aumento do efetivo policial, exige criatividade eo uso eficiente de tecnologias 

da informac;ao e comunicac;ao (TIC) para a gestao da informac;ao. 

Os resultados obtidos nos trabalhos operacionais e administrativos do 

publico interno sao potencializados com o uso da intranet e da internet. 0 

acesso aos bancos de dados fornece informac;oes importantes e atualizadas de 

forma interdepartamental. (DAVENPORT, 2003, p. 229). 

A presenc;a da Corporac;ao na internet por meio de seu site permite a 

acessibilidade ao cidadao de conteudos de interesse da Corporac;ao e da 

comunidade. Essa postura e induzida tambem pelo uso intensive das TIC pelos 

cidadaos, pelas empresas privadas e organizac;oes nao governamentais, e pela 

substituic;ao da informac;ao baseada em papel por midias eletronicas e servic;os 

on-line. (DAVENPORT, 2003, p. 15). 

Ao lado do uso da internet verifica-se o desenvolvimento de softwares 

para atender os diversos anseios dos operadores administrativos e 

operacionais da Corporac;ao. Nesse contexte, destaca-se a iniciativa dos 

comandantes e comandados do 4° BPM, no desenvolvimento e utilizac;ao de 

softwares para atendimento das diversas demandas de tal Batalhao, valendo

se de talentos internes. 

Esses mecanismos informatizados possibilitam a conduc;ao mais 

adequada de conceitos administrativos · como desempenho, eficacia, 

transparencia, controle, qualidade do gasto publico e prestac;ao de contas, 

propiciando maior eficiencia da administrac;ao publica. (CHIAVENATO, 2000, p. 



13 

515). 

E evidente que ferramentas de TIC sao apenas recursos para o alcance 

da melhoria da eficiencia que somente se dan~ por meio da gestao do 

conhecimento e da informagao (McGee e Prusak, 1994, p. 7). 

Observa-se, de forma empirica, que a Unidade apresenta interagao 

entre a Oficialidade e as Pragas, havendo urn canal de comunicagao eficiente 

que resulta na produgao de informagoes relevantes, contribuindo para a 

tomada de decisoes mais adequadas na area operacional em face de situagoes 

problema, nos diversos locais onde atua. 

Esta fluemcia de informagoes e conhecimentos entre os diversos graus 

hierarquicos cria urn ambiente propicio ao crescimento da Unidade, partindo de 

saberes ja existentes para novos paradigmas. 

Constituiu objetivo geral desta pesquisa a identificagao das ferramentas 

de TIC desenvolvidas e implantadas no 4° BPM, mensurando o grau de 

percepgao, de seus dirigentes e usuaries, da eficiencia resultante de sua 

utilizagao. 

Os objetivos especificos foram descrever as normas reguladoras do 

sistema de TIC na PMPR; descrever as ferramentas de TIC desenvolvidas e 

implantadas no 4° BPM; identificar e propor novas ferramentas de TIC para a 

melhoria da eficiencia dos servigos operacionais e administrativos do 4° BPM; 

mensurar o grau de percepgao, dos dirigentes e usuaries, da utilizagao de 

ferramentas de TIC para a eficiencia do 4° BPM. 

Estes objetivos foram alcangados e, complementarmente, foi identificada 

a necessidade de integragao do sistema de gestao da informagao local com o 

sistema da Corporagao. 

Pelas respostas obtidas verifica-se que este estudo podera subsidiar a 

tomada de decisao pelos escaloes superiores na implantagao das ferramentas 

de TIC desenvolvidas no 4° BPM e estabelecer procedimentos para 

treinamento dos policiais militares para seu emprego. 

Quanto a metodologia de pesquisa, esta monografia teve caracteristica 

de pesquisa descritiva e qualitativa. 0 levantamento de dados e informagoes foi 

realizado por meio de entrevista com o policial militar responsavel pelo 

desenvolvimento de sistemas do 4° BPM; pela aplicagao de questionario a uma 

amostra escolhida pelo metodo nao-probabilistico, entre dirigentes e usuaries 
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de ferramentas de TIC da Unidade e dos setores de Suporte e 

Desenvolvimento da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade, e 

pela coletanea das normas reguladoras do sistema de TIC na PMPR por meio 

de pesquisa bibliografica, documental e em sites da internet. 

A partir das respostas obtidas no questionario e na entrevista, foi 

procedida analise quantitativa e qualitativa das informac;oes, que propiciou 

respostas as questoes iniciais estabelecidas em nosso objetivo geral. 

Foi observada a necessidade de realizar, de forma mais detalhada, a 

descric;ao do sistema de Registros de Ocorremcias Policiais e Suporte para a 

Tomada de Decisao (RECOP- STD), a qual tern aplicabilidade no controle e 

direcionamento das ac;oes para os pontos considerados de maior indice de 

ocorremcias. Permite uma variedade de relat6rios referentes a tipos criminais, 

espacializados em mapas virtuais, horarios de incidencia criminal, 

produtividade por policial, entre outras. 

0 aproveitamento adequado das informac;oes produzidas pelas 

ferramentas de TIC subsidia decisoes dos comandantes, bern como, possibilita 

o melhor planejamento para a modernizac;ao e expansao dos servic;os da 

Unidade para curto, medio e Iongo prazo. 

Para isto, torna-se imprescindivel uma preocupac;ao institucional com a 

gestao da informac;ao que, sem duvida, deve ser tratada de maneira 

estrategica, como urn recurso de importancia equivalents a quaisquer outros 

tais como capital, mao-de-obra e tecnologia. (McGee e Prusak, 1994, p. 11 ). 
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1 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Como o conhecimento e de carater cientifico, uma vez que procura 

estabelecer as relac;oes de causalidade entre os fenomenos perceptiveis, 

visando encontrar as leis que determinam e generalizam essas relac;oes, a 

abordagem da pesquisa monografica sera feita, inicialmente, pelo metodo 

indutivo de pesquisa. 

Ruiz (1991, p. 67) define a pesquisa cientifica como sendo a realizac;ao 

concreta de uma investigac;ao planejada, desenvolvida e redigida de acordo 

com as normas da metodologia consagradas pela ciencia. 

Segundo Andrade (1997, p. 128), os tipos de pesquisa podem ser 

classificados de varias formas, segundo criterios diversos, que adotam 

diferentes pontos de vista. 

Esta pesquisa apresenta caracteristica qualitativa, e, de acordo com a 

abordagem do problema, demonstra uma relac;ao dinamica entre o mundo real 

e o sujeito, isto e, urn vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que nao pode ser traduzido em numeros. A 

interpretac;ao dos fenomenos e a atribuic;ao de significados sao basicas no 

processo de pesquisa qualitativa. 

Esta pesquisa tambem tern caracteristica de ser descritiva, pois de 

acordo com Gil (2008, p. 78), as pesquisas descritivas possuem como objetivo 

a descric;ao das caracteristicas de uma populac;ao, fenomeno ou de uma 

experiencia. Por exemplo, quais as caracteristicas de urn determinado grupo 

em relac;ao a sexo, faixa etaria, renda familiar, nivel de escolaridade etc. 

Ao final de uma pesquisa descritiva, ocorrera a reuniao e analise de 

muitas informac;oes sobre o assunto pesquisado. A diferenc;a em relac;ao a 
pesquisa explorat6ria e que o assunto pesquisado ja e conhecido. A grande 

contribuic;ao das pesquisas descritivas e proporcionar novas visoes sobre uma 

realidade ja conhecida. 

Uma das tecnicas para levantamento de dados nas pesquisas 

qualitativas e descritivas e o questionario, o informante escreve ou responde 

por escrito a urn elenco de questoes cuidadosamente elaboradas. Tern a 

vantagem de poder ser aplicado simultaneamente a urn grande numero de 
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informantes, seu anonimato pode representar uma segunda vantagem muito 

apreciavel sabre a entrevista. 

Para Gil (2007, p. 59), a elaborac;ao de urn questionario consiste em 

traduzir os objetivos especificos da pesquisa em itens bern definidos. E a 

entrevista e a tecnica da interrogac;ao que representa maior flexibilidade. Pode 

caracterizar-se como informal, quando se distingue da simples conversao 

apenas por ter como objetivo a coleta de dados. Pode ser focalizada, quando 

enfoca tema bern especifico. Pode ser parcialmente estruturada, quando e 

guiada por relac;ao de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando 

ao Iongo de seu curso. Pode ser, enfim, totalmente estruturada quando se 

desenvolve a partir de relac;ao fixa de perguntas. 

Questionario e urn instrumento de coleta de dados, constituido por uma 

serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presenc;a do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionario ao 

informante, pelo correio ou por urn portador, depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-a do mesmo modo. 

A elaborac;ao do questionario exigiu cuidado na selec;ao das questoes, 

levando em considerac;ao a sua importancia, isto e, se oferece condic;oes para 

a obtenc;ao de informac;oes validas. Os temas escolhidos devem estar de 

acordo com os objetivos geral e especifico. 

Outra tecnica para levantamento de dados e a entrevista. Ruiz (1979, p. 

69) diz que a entrevista consiste no dialogo com o objetivo de colher dados 

relevantes para a pesquisa em andamento. Portanto, nao s6 os quesitos da 

pesquisa devem ser muito bern elaborados, mas tambem o informante deve ser 

criteriosamente selecionado. 

Marconi e Lakatos (2006, p. 43) argumentam que a entrevista e urn 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informac;oes a 

respeito de urn determinado assunto, mediante uma conversac;ao de natureza 

profissional. E urn procedimento utilizado na investigac;ao social, para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagn6stico ou no tratamento de urn problema 

social. 

De acordo com a literatura, o presente trabalho e de natureza qualitativa 

e descritiva, pais nao se tern a preocupac;ao com a quantidade numerica, mais 

sim identificar as ferramentas de TIC desenvolvidas e implantadas no 4° BPM, 
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e apurar qual a percepc;ao dos usuaries e dirigentes quanta a sua efetiva 

colaborac;ao na melhoria da eficiemcia dos servic;os, a necessidade de 

integrac;ao do sistema de gestao da informac;ao local com o sistema da 

Corporac;ao e, par fim, a sugestao de desenvolvimento de novas ferramentas 

de TIC. E tambem uma pesquisa descritiva feita par meio de pesquisa 

bibliografica e levantamentos de como sao essas ferramentas, quais as suas 

aplicabilidades na gestao da informac;ao e do conhecimento. E quanta ao 

procedimento de obtenc;ao de dados, trata-se de urn estudo de caso para se 

colher o maior numero de informac;oes precisas, par meio de entrevista e 

question arias. 

Nesta monografia, as fontes de pesquisa secundarias constaram da 

revisao bibliografica e do estudo da legislac;ao referente a normas reguladoras 

do sistema de TIC na PMPR. 

A amostra foi definida do tipo nao probabilistico, par acessibilidade ou 

par conveniencia, ou seja, destituida de qualquer rigor estatistico. 

Neste tipo de amostragem o pesquisador seleciona os elementos a que 

tern acesso, admitindo que estes possam representar urn universe. Neste caso, 

em particular, para urn estudo qualitative. 

Nela foram englobados todos os policiais militares pertencentes ao Setor 

de Desenvolvimento e de Suporte da Diretoria de Desenvolvimento 

Tecnol6gico e Qualidade, e todos os policiais militares que prestam servic;o na 

area administrativa da sede do 4° BPM, entre eles estao Oficiais e Prac;as, no 

exercicio de func;oes de comando/direc;ao, chefia de sec;ao, auxiliar 

administrative e auxiliar tecnico. Foram considerados na categoria auxiliar 

administrative os policiais militares que exercem func;ao burocratica e na 

categoria auxiliar tecnico aqueles que exercem func;ao no Setor de Informatica 

da Unidade. 

Foi observada a falta de participac;ao de algumas pessoas nao sendo 

obtido o alcance da totalidade do universe estudado. 

Os dados coletados foram transformados em numeros que, ap6s 

analise, geraram conclusoes que foram generalizadas para todo o universe de 

pesquisa. 
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Este tipo de pesquisa possui amplo alcance, permite urn conhecimento 

objetivo da realidade e facilidade de sistematizar dados em tabelas, gerando 

informac;oes a partir de graficos. 

Tambem foi realizada entrevista com o policial militar responsavel pelo 

desenvolvimento do sistema de controle administrative (SISCAD), que 

possibilitou a obtenc;ao de informac;oes consistentes sobre o sistema. 

A coleta de dados e uma fase da pesquisa para se conhecer as 

caracteristicas dos elementos entrevistados e deve ser bern feita para que eles 

fornec;am informac;oes de relevancia para os objetivos da pesquisa. 

0 questionario foi composto de quatorze perguntas visando caracterizar 

o perfil do entrevistado, qual a sua percepc;ao a respeito das ferramentas de 

tecnologia da informac;ao e comunicac;ao que lhes sao disponibilizadas, se 

conhece o 6rgao diretivo de TIC da Policia Militar do Parana e, ao final colher 

sugestoes de novas ferramentas de TIC que poderiam ser desenvolvidas para 

melhorar ou aperfeic;oar os servic;os administrativos ou operacionais do 4° 

BPM. 

Nas perguntas relativas ao perfil dos respondentes ao questionario nao 

foi incluida a identificac;ao por nome, para que a pessoa se sentisse mais a 

vontade para expressar sua opiniao. 

Em relac;ao as perguntas sobre as ferramentas de TIC, foram abordados 

itens que demonstrassem a opiniao sobre as iniciativas do 4° BPM, se estas 

traziam melhoria para a eficiemcia do 4° BPM, se utiliza alguma ferramenta de 

TIC na sua atividade, qual a sua percepc;ao de necessidade de TIC para a 

PMPR e qual a sua satisfac;ao com as ferramentas de TIC que lhe sao 

disponibilizadas. 

A entrevista foi elaborada para que se tivesse uma descric;ao sobre a 

origem das iniciativas no desenvolvimento de ferramentas de TIC no 4° BPM, 

qual a participac;ao do entrevistado neste processo, a descric;ao das 

ferramentas desenvolvidas, de forma destacada a descric;ao do sistema 

RECOP - STD (Registro de Ocorrencia Policial - Suporte para Tomada de 

Decisao), qual a forma de administrac;ao e suporte do sistema de informatica 

do 4° BPM, se existem outras ferramentas de TIC em desenvolvimento e, 

finalizando, qual a sua opiniao da necessidade de integrac;ao dos sistemas 

locais com o sistema da Corporac;ao. 
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0 tratamento dos dados coletados na pesquisa foi elaborado por meio 

da analise de conteudo da entrevista e dos questionarios buscando alcan9ar os 

objetivos da pesquisa. 
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2 AS FERRAMENTAS DE TIC NA GESTAO DO CONHECIMENTO E DA 

INFORMACAO NO 4° BPM 

Neste capitulo serao apresentados dados hist6ricos a respeito da origem 

do desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informa9ao e 

comunica9ao no 4° BPM, as normas que regulam a tematica de tecnologia da 

informa9ao e comunica9ao na PMPR, e as ferramentas, propriamente ditas, 

com o seu detalhamento para melhor compreensao e visualiza9ao pelo leitor. 

2.1 BREVE HISTORICO DA UTILIZACAO DE TIC NO 4° BPM 

No inicio dos anos noventa, o 4° BPM, ja influenciado pelas tendemcias 

corporativas do uso de tecnologias da informa9ao e comunica9ao, passou a 

trilhar seus pr6prios caminhos em busca de solu9oes para a problematica de 

controle e registro funcional de seu quadro de efetivo. 

Nessa ocasiao, os registros eram realizados por meio de maquinas 

datilograficas e exigiam maior dispendio de tempo, ocasionando a repeti9ao de 

trabalhos. Portanto, trazendo prejuizo a eficiencia do servi90 da Unidade. 

Em parceria com a Universidade Estadual de Maringa (UEM) 

desenvolveu o Sistema de Administra9ao de Efetivo (SAE) com a finalidade 

precipua de facilitar o controle dos registros funcionais dos integrantes da 

Unidade. 

lniciou-se o uso mais intensivo de micro-computadores e de softwares 

adequados, consequentemente, gerando maior agilidade nas atividades 

administrativas da Unidade. 

0 SAE foi utilizado ate o ano de 2004 quando foi desenvolvido urn novo 

programa para a administra9ao de efetivo, o qual serviu de base para os 

demais programas que foram sendo criados na sequencia. 

Permitia o registro do cadastro de todos os policiais militares da Unidade 

e suas altera9oes funcionais, com exce9ao das disciplinares. 

Para suprir esta necessidade, foi desenvolvido urn sistema para registro 

de altera9oes disciplinares, sendo denominado SJD. 
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A Sec;ao de Pessoal (P1) teve a necessidade de urn sistema de registro 

de afastamentos de policiais militares por motivos diversos. Diante disto, foi 

criada a interface chamada Afastamentos. 

Nessa epoca, os comandantes do 4° BPM tinham a percepc;ao da 

necessidade do desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informac;ao 

e comunicac;ao e, por isso, foi o momento de maior produc;ao nesta area na 

Unidade. 

0 Batalhao nao dispoe de uma politica permanente de desenvolvimento 

de TIC, dependendo das iniciativas pessoais de cada comandante. Verifica-se 

a preocupac;ao em prover suporte para que as ferramentas de TIC em 

aplicac;ao continuem funcionando. 

A criac;ao dos programas decorreu das necessidades apresentadas 

pelos usuarios, e visavam produzir informac;oes de interesse das sec;oes 

administrativas ou da area operacional da Unidade. 

Foi desenvolvido o RECOP - STD (Registro de Ocorremcias Policiais e 

Suporte para T omada de Decisao) tendo como base o Boletim de Ocorrencia 

Unificado e o SISCOPWEB. Na sequencia foram desenvolvidos os sistemas 

PONTO CRiTICO e OPERACOES PM, todos componentes do Sistema de 

Controle Administrativo (SISCAD). 

0 SISCAD possibilita uma serie de registros decorrentes do exercicio 

profissional tais como: ferias, licenc;as, apresentac;oes, cursos, elogios, 

transgressoes disciplinares, dependentes, gratificac;oes por servic;os 

extraordinarios, gratificac;ao por armas de fogo, inqueritos policiais militares. 

Esta caracteristica precursora do 4° BPM foi motivada pela falta de 

ferramentas de TIC, desenvolvidas e disponibilizadas pela Corporac;ao naquela 

ocasiao. 

2.2 NORMAS DA PMPR SOBRE TIC E DA GESTAO OPERACIONAL 

A Policia Militar do Parana esta estruturando a sua area de tecnologia da 

informac;ao e comunicac;ao. Em face desta situac;ao, a normatizac;ao deste 

assunto ainda e incipiente como se vera a seguir. 
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2.2.1 Lei de OrganizaC(ao Basica da PMPR 

A Lei Estadual n° 16.575, de 28 de setembro de 2010, em sua sumula 

dispoe que a Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) destina-se a 
preservayao da ordem publica, a policia ostensiva, a execuC(ao de atividades 

de defesa civil, alem de outras atribuiC(6es previstas na legislaC(ao federal e 

estadual. 

0 artigo 4° estabelece que a administraC(ao, o comando eo emprego da 

Corporayao sao de competencia e responsabilidade do Comandante-Geral, 

assessorado e auxiliado pelos 6rgaos de direC(ao. 

Estes 6rgaos de direC(ao sao definidos no artigo 9°, compreendendo o 

Comandante-Geral; o Subcomandante-Geral; o Estado-Maior; a Corregedoria

Geral; Diretorias; o Gabinete do Comandante-Geral; as Comissoes; o Conselho 

Economico e Financeiro; as Assessorias Militares; e a Consultoria Juridica. 

Dentre eles, destaca-se as Diretorias que sao 6rgaos de direC(ao setorial, 

estruturadas sob a forma de sistemas para as atividades de pessoal, de ensino 

e pesquisa, de saude, de logistica, de finanC(as e do desenvolvimento 

tecnol6gico e qualidade, compreendendo a Diretoria de Pessoal; a Diretoria de 

Ensino e Pesquisa; a Diretoria de Saude; a Diretoria de Apoio Logistico; a 

Diretoria de Finanyas; e a Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e 

Qualidade. 

Na tematica desta pesquisa sera enfocada a Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnol6gico e da Qualidade, a qual e o 6rgao de direyao 

setorial responsavel pelo planejamento, coordenayao, controle e execuyao as 

atividades de informatica e telecomunicaC(ao, bern como por promover a 

elevaC(ao da qualidade dos serviC(OS, por meio da eficiencia e economicidade 

das atividades administrativas e operacionais da CorporaC(ao. 

Seu funcionamento e regulamentado por forya da Portaria n° 296/11 I do 

Comando-Geral da Policia Militar do Parana-. 
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2.2.2 Portaria n° 296/2011- Comando-Geral 

Esta portaria regula o funcionamento da Diretoria de Desenvolvimento 

Tecnol6gico e Qualidade (DDTQ) definindo suas atribuic;oes. 

Para cumprir com essas missoes a DDTQ dispoe da Sec;ao de 

Expediente e Logistica, Sec;ao de Gestao de Qualidade, Sec;ao de Suporte, 

Produc;ao e Gerenciamento de Dados, Subsec;ao de Suporte, Subsec;ao de 

Produc;ao e Gerenciamento de Dados, Sec;ao de Sistemas de lnformac;ao, 

Subsec;ao de Desenvolvimento de Sistemas, Subsec;ao de Documentac;ao e 

lnformac;ao, Sec;ao de Telecomunicac;oes, Subsec;ao de Suporte, Subsec;ao de 

Redes, Subsec;ao de Projetos, 

Por fim, consta nas suas disposic;oes finais que a Diretoria de 

Desenvolvimento T ecnol6gico e Qualidade devera apresentar as propostas dos 

Pianos Diretores de Qualidade (PDQ) e de Tecnologia de lnformac;ao e 

Comunicac;oes (PDTIC). 

2.2.3 Resoluc;ao no 309/05 - SESP 

lnstituiu, no ambito da Secretaria da Seguranc;a Publica do Estado do 

Parana, abrangendo a Policia Civil do Parana e a Policia Militar do Parana, o 

Boletim de Ocorrencia Unificado (BOU) destinado ao registro de todas as 

comunicac;oes de ocorrencias policiais, constatadas pelos 6rgaos policiais ou 

apresentadas pela populac;ao. 

Esta resoluc;ao foi adotada tendo por base nas seguintes premissas: 

Dar cumprimento ao contido no Termo de Cooperac;ao (Convenio n.0 

26/04 - SESP/PR) celebrado entre a Secretaria da Seguranc;a Publica e o 

Ministerio Publico do Estado do Parana, com a participac;ao da Policia Militar 

do Parana e da Policia Civil do Parana, para a viabilizac;ao da elaborac;ao de 

Termos Circunstanciados de que trata o artigo 69 da Lei n.0 9.099/95 por 

policiais civis e militares e a Lei no. 10.259/01; 

Reconhecimento pela SESP da existencia de competencia co-extensiva 

as Policiais Civil e Militar para a lavratura do Termo Circunstanciado em sua 
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plenitude e que a atuac;ao em conjunto das policias para a realizac;ao desta 

atividade, auxiliarao o Poder Judiciario a atingir o objetivo de oferecer ao 

cidadao uma prestac;ao jurisdicional mais celere, oportuna e por consequencia, 

mais efetiva, cumprindo o preconizado pela lei 9.099/95 e Lei no10.259/01. 

Necessidade da unificac;ao do registro das comunicac;oes de ocorrencias 

policiais e dos atendimentos a populac;ao prestados pelos integrantes dos 

6rgaos policiais do Estado do Parana; 

Necessidade de aperfeic;oar e otimizar a utilizac;ao dos recursos 

humanos e materiais disponiveis, no conjunto dos 6rgaos encarregados da 

Seguranc;a Publica no Estado; 

Necessidade de integrar e aproximar as instituic;oes policiais 

responsaveis pela seguranc;a publica nas respectivas areas de competencia e 

de responsabilidade territorial, conforme as Areas lntegradas de Seguranc;a 

Publica (AISP); 

Necessidade de atendimento rapido e eficiente ao cidadao por parte das 

Policias Estaduais, em razao dos principios democraticos de direito; 

Necessidade da implantac;ao e operacionalizac;ao de uma base de dados 

confiavel para o estabelecimento de medidas publicas de combate e prevenc;ao 

a violencia e a criminalidade, gerando informac;oes adequadas para 0 

geoprocessamento e a analise criminal. 

Alem dessas premissas a citada resoluc;ao estabelece que o Sistema de 

Boletim de Ocorrencia Unificado (BOU) servira de ferramenta, inclusive, para o 

geoprocessamento, ficando disponivel aos 6rgaos policiais interessados a 
consulta ou analise de documentos, mediante previo cadastro de chave e 

senha de acesso, sob controle compartilhado entre os nucleos de informatica 

dos 6rgaos da SESP e CELEPAR. 

Define que compete a Policia Militar e ao Departamento de Policia Civil 

do Parana, determinar as medidas e adotar as providencias necessarias para a 

disponibilizac;ao em seus 6rgaos e unidades, dos equipamentos necessarios 

para atender a sistematica do Boletim de Ocorrencia Unificado (BOU) e dos 

Termos Circunstanciados de lnfrac;ao Penal (TCIP) incluindo adequac;ao de 

espac;os fisicos. 
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2.2.4 Diretriz n° 004/09- PM/3 

Sua finalidade e estabelecer aos integrantes da Corporac;ao os 

procedimentos para a utilizac;ao e expansao do Boletim de Ocorrencia 

Unificado na Policia Militar do Parana. Considera a necessidade de 

consolidac;ao definitiva da utilizac;ao do Boletim de Ocorrencia Unificado (BOU) 

na Policia Militar do Parana, bern como sua utilizac;ao como mecanismo de 

captac;ao de dados estatisticos para a construc;ao do mapa do crime e do 

geoprocessamento no Estado do Parana, auxiliando na aplicac;ao e 

direcionamento do policiamento preventivo e ostensivo. 

Define que a digitac;ao podera ser realizada por qualquer policial e/ou 

civil mediante termo de responsabilidade, que tenha a chave de acesso ao 

sistema BOU sendo esta senha cadastrada pelo Administrador da OPM. 

Tambem sera realizada por meio de digitadores escalados especificamente 

para este fim, devendo ser ininterrupta. 

Estabelece que haja a maior quantidade possivel de locais para 

digitac;ao, devendo ser realizadas no minimo no ambito das Companhias PM. 

Nos Municipios que em razao da distancia ocasionem demora na digitac;ao, 

esta devera ocorrer tam bern no ambito dos pelotoes e destacamentos. 

Nos Municipios e/ou localidades onde a Unidade Policial Militar nao 

esteja interligada a rede Internet do Estado, a digitac;ao devera ser realizada na 

Sede da OPM com responsabilidade territorial sobre a regiao, sendo facultado 

urn prazo maior para a efetivac;ao da digitac;ao considerando a distancia do 

Municipio e/ou localidade ate a Sede (Btl, Cia, Pel), que esteja interligada ao 

sistema. 

0 encaminhamento on-line, quando tratar-se de ocorrencia com 

natureza atinente a atribuic;ao de delegacia especializada, devera ser realizado 

diretamente a delegacia responsavel. 

No atendimento de furto/roubo de veiculo, em todos os casos, a Sala de 

Operac;oes (SOp) deve ser informada para efetuar a abertura inicial da 

ocorrencia, visando a gerac;ao do alerta. Este alerta tera carater temporario (24 

horas), devendo a ocorrencia inicial ser complementada nesse periodo para a 
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efetivac;ao do alerta com a presenc;a do usuario a qualquer delegacia de 

policia, caso isso nao ocorra, o alerta sera cancelado. 

Na ocasiao de sua elaborac;ao incumbiu o Centro de Tecnologia da 

lnformac;ao da PMPR, de promover, conforme a capacidade tecnica e, em 

conjunto com outros 6rgaos, a expansao da rede internet e intranet no Estado 

do Parana, e capacitar, nas diversas regioes do Estado, policiais militares para 

a manutenc;ao e desenvolvimento do sistema intranet, para a resoluc;ao de 

problemas tecnicos de primeiro escalao, para o gerenciamento e execuc;ao das 

ferramentas do sistema de acesso ao BOU. Definiu que o CTI/Suporte devera 

promover o cadastramento, a exclusao e o controle de administradores BOU 

nas Organizac;oes Policiais Militares. 

2.3 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 

DESENVOLVIDAS E IMPLANTADAS PELO 4° BPM 

Neste capitulo, constam de forma detalhada e ilustrada por figuras, as 

ferramentas de tecnologia da informac;ao e comunicac;ao desenvolvidas e 

implantadas pelo 4° BPM. A descric;ao de cada sistema foi baseada em 

informac;oes prestadas pelo Setor de Informatica do 4° BPM e pelo 

desenvolvedor dos sistemas. 

2.3.1 Sistema de Controle Administrativo (SISCAD) 

Este sistema e composto de ferramentas de tecnologia da informac;ao e 

comunicac;ao referentes a areas especificas de interesse da Unidade. Sua 

base de desenvolvimento foi o sistema Boletim de Ocorrencia Unificado (BOU) 

e o SISCOPWEB ambos de aplicac;ao em toda a Corporac;ao. 

A figura a seguir apresenta a tela inicial de acesso ao sistema que se da 

por meio da intranet da PMPR mediante cadastro de login e senha pelo 

administrador do sistema no 4° BPM. 



FIGURA 1 -Tela inicial do sistema SISCAD/4° BPM. 
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2.3.1.1 Afastamentos 

Cadastramento e controle de dispensas medicas decorrentes de 

atestados medicos, licen9as diversas e ferias concedidas aos policiais militares. 

FIGURA 2- Tela de Afastamentos do SISCAD/4° BPM . 
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2.3.1.2 Boletins de Acidentes 

Cadastrar boletins de acidentes de transito atendidos no local por 

policiais militares; gerar relat6rios de acidentes de transito cruzando dados 

entre os atendidos no locale os registrados pessoalmente pelos envolvidos no 

Plantao de Acidentes no 4° BPM. 

FIGURA 3- Tela de acesso ao sistema Boletins de Acidentes. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.3 Boletins lnternos 

Disponibilizar a leitura dos boletins internos da Unidade a todos os 

usuarios; 

FIGURA 4- Tela de acesso ao sistema Boletins lnternos do SISCAD/4° BPM. 
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2.3.1.4 COP 

Controle Operacional utilizado para o controle de quantidade de escalas 

extras por policial militar proporcionando uma distribui9ao equanime entre os 

concorrentes. 

FIGURA 5- Tela de acesso ao sistema COP do SISCAD/4° BPM . 
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2.3.1.5 Documentos 

Distribuir para os grupos especificos Ordens de Servi90, de lnstruyao e 

Opera9ao, bern como, Normas e Circulares. 

FIGURA 6- Tela de acesso ao sistema Documentos do SISCAD/4° BPM. 

•• oo· ·;·.c-... u.· :--=N-!.Yo··_,s-.. •·• ·~ . _ .. · •, .. .... . -. ! ·1 ' .' ,· ..... 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.6 Extrato Mensal 

Emitir extrato mensal de ocorrencias que contenha armas, crimes, 

drogas, operac;oes e prisoes. 

FIGURA 7- Tela de acesso ao sistema Extrato Mensal do SISCAD/4° BPM. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1. 7 lndenix 

Controle dos Pedidos de lndenizac;oes par Armas Recuperadas e 

Atividades Extraordinarias. 

FIGURA 8- Tela de acesso ao sistema lndenix do SISCAD/4° BPM . 

.... : : lndeniz~3H;(5e:.i.: : .... 
Sistema de Cadastramentos de lndenizat;,:6es 

Me!t1or \'isualizf.t9aO em ·1 024X768 pelos navegadores 
Mozii!a ·! .3, lntemer Explorer5 .5 ou superiores 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.8 Mandados 

Gerenciamento de Mandados de Prisao expedidos pela Justi9a e 

Mandados de Busca e Apreensao de objetos. 

FIGURA 9- Tela de acesso ao sistema Mandados do SISCAD/4° BPM . 

.. : : Mandados : : .. 
Sistema de Gerenciamento de Mandados de Pessoas e Objetos. 

Oesenvolvido pelo 4° Batalhao de Policia Militar do Parana 

Melhor Visualiza~ao em 1024X768 pelos navegadores 
Mozilla 1.3, lnterner Explorer5.5 ou superiores 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.9 Opera9oes PM 

Registro das Opera96es Policiais realizadas, recursos humanos e 

materiais empregados e seus resultados. Possibilita a gera9ao de relat6rios 

diversos conforme o filtro escolhido pelo usuario. 

FIGURA 10 - Tela de acesso ao sistema Opera9ao Policial do SISCAD/4° 

BPM. 

OPERACAO POLICIAL :: .. 
Sistema de Controle e Relat6rios de Operat;oes Policiais 

Desenvolvido pelo 4<> Batalhao de Policia Militar do Parana 

Melhor Visualiza~o em 1 024X768 pelos navegadores 
Mozilla 1.3,1nterner Explorer5.5 ou superiores 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.10 P6 

Destina-se ao centrale de emissao de requisi9oes de passagem de 

onibus para deslocamentos de policiais militares em serviyo. 

FIGURA 11 -Tela de acesso ao sistema P6 do SISCAD/4° BPM. 

'·,\ p·.a ... :: o•· .oc·~ lu: ~··~e::N· : ... ~•· l ;' .' ~ · .. - -' ·-·· ·----· , ... : .. .. . ; .. :. ~~ l' . 
_'( '1~~-.:st-~~ -- •... -· =l:tfui.~····~- ~· ·~···-~· ~· - · .........,_ .. .. .. $.• .. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.11 Patrimonio 

Permite o registro e controle dos bens m6veis integrantes do patrimonio 

da Unidade par meio da numera9ao constante da plaqueta identificadora. 

FIGURA 12- Tela de acesso ao sistema Patrimonio do SISCAD/4° BPM. 

INVENTARIO :: 4°BPM 
Sistema de Controle de Patrimonios do 4°BPM 

Desenvolvido pelo 4<> Batalhao de Poficia Milil:ar do Parana 

t•Aelhor Visualiza~ao em 1 024X768 pelos navegadores 
Mozilla 1.3,1nterner Explorer5.5 ou superiores 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.12 Ponto Critico 

Destina-se ao registro e encaminhamento a autoridade competente de 

denuncias diversas recebidas via 190 ou 181 Narcodenuncia que nao se 

enquadram nas ac;oes previstas naqueles sistemas, em toda a area de 

cobertura do DOD 44 (C6digo telefonico de discagem direta a distancia 

referente a regiao de Maringa). Fornece informac;oes importantes para dar 

suporte ao direcionamento de ac;oes pontuais no combate a criminalidade. 

Permite registro das denuncias com acesso restrito em caso de denuncia 

contra policial. Apresenta registro de acessos por usuario e tambem e 

acessado pelo Ministerio Publico para acompanhamento das medidas que 

estao sendo adotadas em face das denuncias recebidas. 

FIGURA 13- Tela de acesso ao sistema Ponto Critico do SISCAD/4° BPM . 

.. ::PONTO CRiTICO : : 4BPM : : ... 
Sistema de Cadastro de Oenuncias de Crimes 

Desenvolvido pelo 4° Batalhao de Policia Militar do Parana 

f•l!elhor Visuafiza~o em 1 024X768 pelos navegadores 
Mozilla 1 .3, lnterner ExplorerS.S ou superiores 

Fonte: SISCAD- 4° BPM. 
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2.3.1.13. Sistema de Registro e Controle de Ocorrencias Policiais e Suporte a 
Tomada de Decisao RECOP- STD 

Destina-se ao registro e controle de ocorrencias policiais e como 

ferramenta para suporte a tomada de decisoes par parte dos comandantes. 

Possibilita a gera9ao de relat6rios e graficos diversos a partir dos registros, 

inclusive com a produtividade par policial militar par meio de contagem de 

escores e a plotagem em mapa virtual de informa96es sabre os atendimentos 

prestados. 

Na sequencia, este sistema sera descrito com maior riqueza de 

detalhes, em face as suas varias possibilidades de aplica9ao. 

FIGURA 14- Tela de acesso ao sistema- RECOP- STD do SISCAD/4° BPM. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.14 Sistema de Administrac;ao de Efetivo (SAE) 

Permite o controle da situac;ao funcional do efetivo. Sua base de dados 

serve de base para os demais sistemas desenvolvidos dentro do SISCAD. 

FIGURA 15- Tela de acesso ao SAE do SISCAD/4° BPM. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.15 Sistema de Gerenciamento de Acidentes de Transito (SGBAT) 

Destina-se ao cadastro de boletins de acidentes realizados pelos 

envolvidos, diretamente, no Plantao de Acidentes da Unidade. Neste caso, nao 

houve o atendimento pelas equipes de atendimento de acidentes de transito. 

Tern controle de acessos pelos usuarios e pode ser acessado por meio da rede 

mundial de computadores permitindo acompanhamento on line das ocorrencias 

registradas. 

FIGURA 16- Tela de acesso ao SGBAT do SISCAD/4° BPM . 

Estatf sti cas 

Tenl13 3~UIO 3 rods IU31 
&lfa11t1!a::3aa qualqu&r momenro & 
ljffi qualqul)r Iugar. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 

. ;}}Ef-ilZ t'-~~~ fl~A~Iii:f·· = ·~~:) ·:,: ) 1~ .. ~
~r,~~ IDt: T'~t~ ·~~~1,-··~ 

0 SGBAT e um sistema completo de gerenciamerdo de acidentes automobillsticos, que 
conh·~ · ·C;O·m uma ampla cole9a0 de relatoro:s:. 

Um softv·t.are total mente open source que possibilita grande flexibilidade a ferramenta. 

Conta tambem com gerenciamento completo de usuarios o quefavorece segurant;a ao 
softvvare. 

0 SGBAT pode ser acessado atraves da rede mundial o que possibi lita 
acorr;p·aa:;amento on line de todas as ocorrencias registradas. 
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2.3.1.16 Sistema de ldentifica9ao de Pessoas (SIP) 

Permite o cadastro de pessoas envolvidas em ilicitos ou mesmo em 

situa96es de abordagem em situa96es suspeitas, possibilitando a gera9ao de 

diagrama de relacionamentos entre pessoas. 0 cadastro e realizado por meio 

de fotografia, registro de dados pessoais e da impressao digital do envolvido. 

FIGURA 17- Tela de acesso SIP do SISCAD/4° BPM. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.1.17 Sistema do Setor de Justi9a e Disciplina (SJD) 

Tern a finalidade de controle das fichas de corretivos do efetivo para o 

Setor de Justi9a e Disciplina da Unidade. Permite o registro de todas as 

alterac;oes funcionais de natureza disciplinar e criminal dos policiais militares 

integrantes da Unidade. 

FIGURA 18- Tela de acesso ao sistema SJD do SISCAD/4° BPM. 

·· S J D ·· •• • • • • • •• 118 

Setor de Justi~a e Disciplina 
Desenvolvido pelo 4° Batalhao de Policia Militar do Parana 

Melhor Visualiza~ao em 1 024X768 pelos navegadores 
Mozilla ·1.3, lnterner Exp!orer5.5 ou superiores 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 

2.3.2 Detalhamento descritivo do sistema RECOP - STD 

Com base nos esclarecimentos prestados pelo desenvolvedor deste 

sistema durante a entrevista que subsidia este estudo, a seguir sera descrito 

com maior riqueza de detalhes as diversas func;oes disponibilizadas com a 

ilustrac;ao por meio das imagens das telas correspondentes. 
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0 Registro e Controle de Ocorrencias Policiais e Suporte a Tomada de 

Decisao - RECOP - STD do SISCAD/4° BPM e destinado a produzir 

informa<;oes sobre a produtividade de cada policial, estatisticas criminais com 

geoprocessamento, inclusive, com plotagem em mapa virtual, busca rapida por 

palavra ou conjunto de palavras nos hist6ricos das ocorrencias possibilitando 

filtrar as informa<;oes de interesse, gradua<;ao por escore da produtividade dos 

policiais, fornece informa<;oes sobre todos os integrantes da Unidade, inclusive 

administrativos, os indisponiveis, adidos e agregados. E mais abrangente que o 

SISCOPWEB que informa somente os policiais militares cadastrados no 

servi<;o operacional. 

Outra vantagem desta ferramenta foi incluida a partir da necessidade de 

urn auxiliar da Se<;ao de Planejamento (P3) que percebeu uma distor<;ao na 

estatistica pela impossibilidade de atribuir mais de uma natureza de codifica<;ao 

de crime em urn mesmo Boletim de Ocorrencia. 

0 entrevistado entao inseriu esta possibilidade, passando a ter a op<;ao 

de atribuir mais de uma natureza de ocorrencia no mesmo protocolo de 

atendimento. As naturezas sao vinculadas as pessoas envolvidas e nao ao 

numero de protocolo. Por exemplo, em uma ocorrencia com tres envolvidos, 

urn autor do crime de homicidio, uma vitima do homicidio e outro apenas com 

Jesao corporal. 

No sistema anterior, as tres pessoas constariam na natureza homicidio, 

enquanto na nova formata<;ao e mantido o mesmo numero de protocolo de 

atendimento, mas cada pessoa tera a natureza adequada a sua situa<;ao. 

0 sistema produz relat6rio para imprensa podendo ser editado pelo 

Oficial responsavel antes da divulga<;ao e permite a gera<;ao de relat6rio para a 

Se<;ao de lnteligencia que pode acompanhar todos os atendimentos realizados 

nas ultimas 24 horas com a identifica<;ao da equipe e o numero dos protocolos 

de atendimento com seus hist6ricos. 

0 controle de produtividade por policial militar por sistema de escore foi 

definido pelos Oficiais comandantes da Primeira Companhia e permite atribuir 

valora<;ao no desempenho de cada policial de acordo com as missoes 

desenvolvidas. 

E aplicado urn fator multiplicador por dois quando o atendimento se deu 

por iniciativa propria e urn divisor pela metade quando e em apoio. Busca 
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assim, valorizar a iniciativa dos policiais militares que devem ser motivados a 
postura proativa. 

Se do atendimento resultou apenas no registro do BOU gera apenas urn 

escore, se resultou em socorro a alguma pessoa gera cinco escores, se 

resultou em prisao gera quatro escores, se resultou na apreensao de arma de 

fogo gera · tres escores, e se resultou na apreensao de drogas gera dois 

escores. Como o sistema calcula e gera grafico por policial militar e por 

periodo, e possivel ter uma visao rapida de qual policial esta produzindo mais 

por fra9ao de tropa. 

0 sistema e alimentado com a digita9ao dos Boletins de Ocorrencia 

Unificado realizada pelos atendentes do 181 Narcodenuncia no periodo da 

madrugada quando e baixo 0 numero de chamadas. 

2.3.2.1 Tela de acesso ao sistema RECOP - STD 

0 acesso ao sistema se da por meio de login e senha cadastrada pelo 

administrador, conforme ilustra a figura abaixo: 

FIGURA 19- Tela inicial de acesso ao RECOP- STD 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3~2.2 Sistema de gerac;ao de relat6rios 

Esta ferramenta permite a produc;ao de relat6rios referentes as 

apreensoes, aos avanc;ados ja mencionados no item 2.3.2.2, quantitativos, 

diario, diario P2 e imprensa. 

FIGURA 20- Tela de gerac;ao de relat6rios. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.3 Sistema de relat6rios de produtividade de policial militar. 

Esta ferramenta apresenta relat6rio de produtividade individual de todos 

os policiais militares cadastrados. Os escores sao distribuidos pelas categorias 

de protocolos, armas, drogas, efetivo, envolvidos, hist6rico, objetos e veiculos. 

Todo o efetivo do 4° BPM pode fazer a consulta delimitando o periodo de 

interesse. 

FIGURA 21- Tela de relat6rio de produc;ao por policial militar. 

f( Anterior 

Ind. Nome 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 

Perido: de 0110812011 00 :00 ate 3110812011 23:59 . Proximo }) 

Protocolos Armas Orogas: Efetivo EflV•llvido:s: Historico Objeto:s: \klcJJios Total 
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2.3.2.4 Sistema de produ9ao de graficos de produtividade por policial militar. 

Esta ferramenta gera grafico de linha, permitindo a visualizac;ao ao Iongo 

da linha do tempo da produtividade individual de cada policial militar, com base 

nos protocolos e nos escores decorrentes dos seus atendimentos. Como se ve 

na figura abaixo, no dia vinte e tres com apenas urn atendimento, o policial 

alcanc;ou doze escores em decorrencia da aplica9ao do fator multiplicador 

melhorando o seu desempenho. Este fator como explicado anteriormente 

permite a valora9ao diferenciada de atendimentos por iniciativa do policial 

Militar e de outras medidas complementares adotadas. 

FIGURA 22- Tela de grafico de linha de produtividade de policial militar 

0 
0 

r-1 
0 g 6 . 
olol 
0 

"" a. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.5 Sistema de gera<;ao de relat6rio de apreensao de drogas. 

Esta ferramenta fornece informa<;oes por periodo de tempo sabre os 

tipos de drogas apreendidas, quantos protocolos de atendimentos foram 

registrados nestas apreensoes, a quantidade de droga apreendida e a unidade 

de medida usada para aquele tipo de droga. 

FIGURA 23- Tela de relat6rio de apreensoes de drogas . 

. .... ,, ... ~ .. : .. ··_·'~~~.;~~~~,;;~: __ · "·~::· ·;·:·: ~-·- ------ ;t-~~·: ~, __ "_ ·_ :·r 
.. --·-·r ...... 434-- .-r 

1 ' ·!·. -· 

19 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.6 Sistema de gera<;ao de relat6rios por apreensao de objetos e 

documentos. 

Nesta op<;ao, o sistema fornece a informac;ao a respeito dos objetos 

mais diversos possiveis e as quantidades apreendidas, em urn determinado 

periodo. 

FIGURA 24 Tela de gera<;ao de relat6rio de apreensao de 

objetos/documentos 

C.AIXA.A.CUSTICA 
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Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.7 Sistema de gerac;ao de relat6rios avanc;ados 

Esta ferramenta permite a gerac;ao de relat6rios diversificados, tais como 

por periodo, por natureza, por origem do comunicado, por processo de 

policiamento, por tipos de policiamento, por bairros, por ambientes, por 

providencias e por meios. 

FIGURA 25- Tela de relat6rios avanc;ados 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.8 Sistema de pesquisa 

Esta ferramenta permite a realizac;ao de pesquisas por armas, drogas, 

efetivo, envolvidos, local, naturezas, envolvidos com enderec;o, 

objetos/documentos, protocolos, veiculos, viatura e no hist6rico. Todas de 

grande aplicabilidade para a produc;ao de informac;oes de interesse dos 

comandantes, mas merece destaque a ferramenta de pesquisa no hist6rico que 

permite a busca por palavras isoladas ou por conjunto de palavras, dando 

rapidez as pesquisas em situac;oes especificas. 

FIGURA 26- Tela de Pesquisa 

-1·--~----~,. r~~!~~gim:r1mzi.~~,~~; t:~?mi3:J~~~~:~m~~111 
' AS~2~1~8i, ' 22(0~l2pJ) · 22m'u2o~1'~· (~~~.I~GA ~ ~ : 
1t~2%f!\11[~Jm~7KQJ11i ~ar~~IP.J;~ift.~1~;§l ~lW.lJ! 

. ~t,9~7.fil6 ·:, O~fO~~'f~1 f :·~~..pa~l! .. ~tt~GA 5I ' 
~~~§l~~~~WJ.~qJlJ 1~~!,~liMf~!~l~Ji~ M~~ 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.9 Sistema de pesquisa por hist6rico. 

Esta ferramenta tern grande aplicabilidade, pois permite a localizac;ao de 

palavra ou palavras digitadas no hist6rico dos registros de ocorrencias. No 

exemplo abaixo foi digitada a palavra "mulher", surgindo na tela os varios 

registros que constam esta palavra. Permite, inclusive, a visualizac;ao da 

ocorrencia no mapa virtual (geo-distribuic;ao). 

FIGURA 27- Tela de pesquisa no hist6rico 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.1 0 Sistema de pesquisa por viatura 

Esta ferramenta permite a pesquisa de todas as ocorrencias atendidas 

pela equipe de uma viatura. No exemplo abaixo, a busca foi realizada pelo 

prefixo 8262 verificando-se a apresenta9ao em ordem cronol6gica das 

ocorrencias de interesse do usuario. 

FIGURA 28- Tela de pesquisa por viatura 

f. Geo-Distribui~ao ,)''· \ 
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iH''.:~.1~~ ·,~26~ .. {/f; ... · . ·:;,.,{\:f;;:;;:/7,·\~Jl.f.~l,~ .•. · \ .. ()'.::- (:, ::. ·{~:Z:T1·;·!'?;;·. i';;_::,O';, ..•... ,··:.· ,:::r. ;q,-;,·,;;:· ~,~li~~r~t~;'· ·~~#i#~~J 1; ::'D.sft.!~t-2~H:: t~WriA ., 13:,. 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.11 Sistema de pesquisa por armas. 

Nesta op9ao, o sistema permite a localiza9ao de armas de fogo 

apreendidas por tipo, em determinado periodo, citando o numero do protocolo, 

a data da apreensao e a cidade onde ocorreu o fato registrado. 

FIGURA 29- Tela de pesquisa por armas 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.12 Sistema de gera«;ao de notas para imprensa. 

Esta ferramenta permite a gera9ao de notas para a imprensa referente 

as ocorrencias que tenham alguma notoriedade e interesse para divulga9ao 

pelos 6rgaos de imprensa local. Como no hist6rico de algumas ocorrencias 

constam informa96es que devem ser suprimidas em defesa de direitos de 

imagem ou por envolver crian9as ou adolescentes, o Oficial Coordenador do 

Policiamento da Unidade ou o Oficial de Comunica9ao Social poderao editar a 

nota de imprensa, resguardando as pessoas e a Corpora9ao. 

FIGURA 30- Tela de relat6rios de notas para imprensa 

U Anterior 

Ind. Numero Uberado 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 
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2.3.2.13 Sistema de visualiza9ao em mapa virtual. 

Em todas as ferramentas acima e possivel gerar uma visualiza9ao no 

mapa virtual. Esta fUn980 e denominada de geo-distribUi980. 

FIGURA 31- Tela de visualiza9ao em mapa virtual 

Effi ···· ..... ±J, , "''IPR461I 

±l 
;.. ; .• ~.t 

Fonte: SISCAD - 4° BPM. 

2.3.2.14 Considera96es gerais 

Diante da exposi9ao das inumeras possibilidades de gera9ao de 

informa96es relevantes para dar suporte aos comandantes na tomada de 

decisao, demonstra-se viavel o estudo pela Diretoria de Desenvolvimento 

Tecnol6gico e Qualidade da dissemina9ao deste conhecimento e dessas 
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ferramentas de tecnologia da informac;ao e comunicac;ao no ambito da 

Corporac;ao. 

Atualmente, verifica-se o comprometimento da Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade (DDTQ) em fornecer a todas as 

suas Unidades, de forma integrada, ferramentas de TIC lhes assegurando a 

caracteristica de integrantes de uma Corporac;ao, sendo que todas as 

informac;oes possam alimentar o mesmo banco de dados e fornecer subsidios 

para a tomada de decisao pelo escalao superior. 

Tal medida, se entendida como oportuna e de interesse da Corporac;ao, 

vira ao encontro dos objetivos da DDTQ que sera reconhecida por todas as 

Unidades da PMPR como parceira indispensavel nas atividades de 

planejamento e aumento da qualidade dos servic;os operacionais e 

administrativos, e estara em consonancia com o exercicio de seus valores de 

comprometimento, criatividade e inovac;ao, versatilidade, foco em resultados, 

valorizac;ao profissional e sinergia. 
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3 A NECESSIDADE DE INTEGRACAO DA ARQUITETURA DA 

INFORMACAO ORGANIZACIONAL NA PMPR 

As iniciativas de desenvolvimento de ferramentas de TIC em algumas 

Unidades da Policia Militar decorrem do aproveitamento do conhecimento 

tecnico de profissionais comprometidos com a melhoria da eficiencia na 

execuc;ao de suas atividades. Outra causa determinante dessas iniciativas e a 

deficiencia de investimentos governamentais na area de desenvolvimento de 

Tecnologia da lnformac;ao e Comunicac;ao da Corporac;ao. 

Ao Iongo do tempo foram envidados diversos esforc;os para a 

formatac;ao de uma estrutura corporativa para atender as demandas em TIC da 

Policia Militar do Parana. 

Conforme identificado em resposta ao questionario aplicado aos 

integrantes da DDTQ, verifica-se que a Corporac;ao nao acompanhou o avanc;o 

dos recursos tecnol6gicos. E necessaria o investimento adequado em 

infraestrutura, modernizando o seu datacenter, e reestruturando a rede eletrica 

e 16gica da DDTQ e dos Batalhoes. 

Esta constatac;ao nao se reveste de critica a nenhuma pessoa ou nivel 

de decisao governamental, mas busca, de forma academica, abordar urn tema 

de alta relevancia. 

Atualmente, o tema tern sido conduzido de forma competente e tecnica 

pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade (DDTQ). 

3.1 A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E QUALIDADE 

A DDTQ e o 6rgao de direc;ao setorial responsavel pelo planejamento, 

coordenac;ao, controle e execuc;ao das atividades de informatica e 

telecomunicac;ao, bern como por promover a elevac;ao da qualidade dos 

servic;os, por meio da eficiencia e economicidade das atividades administrativas 

e operacionais da Corporac;ao, sendo estas atribuic;oes previstas na Lei 

Estadual n° 16.575/10 (Lei de Organizac;ao Basica da PMPR). 

Torna-se importante apresentar as atribuic;oes que competem a DDTQ 

para propiciar a melhor compreensao da sua missao institucional. 
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DAS ATRIBUICCES ORGANICAS DA DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E QUALIDADE 
(DDTQ) 
Art. 1° A DDTQ compete: 
I - Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades 
de Tecnologia da lnformacao e Comunicagoes {TICom), 
bern como promover a elevagao da qualidade dos 
servigos, por meio de da eficiencia e economicidade das 
atividades administrativas e operacionais da Corporagao; 
II - assessorar o Comando-Geral nas decisoes 
administrativas da area de desenvolvimento tecnol6gico 
e qualidade, inclusive sobre a participagao da PMPR em 
projetos oriundos de outros 6rgaos; 
Ill - desenvolver sistemas de informagao para a PMPR, 
melhorar os existentes e integrar as bases de dados dos 
sistemas em geral; 
IV - preparar, instalar e manutenir hardware e perifericos 
em uso na PMPR; 
V - promover treinamento aos usuaries dos softwares 
utilizados pela PMPR; 
VI - promover treinamento de suporte basico de software 
e hardware aos administradores descentralizados; 
VII - supervisionar a utilizagao de softwares conforme 
legislagao pertinente; 
VIII - atender as solicitagoes de servigos de hardware e 
dos sistemas que estao disponiveis na PMPR; 
IX - analisar, definir e avaliar a necessidade de adogao e 
utilizagao de ferramentas de administragao, modelagem 
e desenvolvimento de banco de dados e Business 
Intelligence (81}; 
X - centralizar o controle de acesso 16gico; 
XI - desenhar, documentar, implantar e divulgar uma 
arquitetura de dados corporativa, adaptada as 
necessidades institucionais; 
XII - manter urn centro de processamento de dados que 
atenda as demandas internas e externas da PMPR; 
XIII - definir e implementar solugoes de armazenamento 
de dados e c6pias de seguranga corporativa; 
XIV - desenvolver projetos para a melhoria do sistema de 
TICom e da Qualidade dos servigos administrativos e 
operacionais, bern como treinamento dos recursos 
humanos nas referidas areas; 
XV - definir diretrizes, limites, normas e orientagoes para 
acesso a conteudos e servigos da Internet e de sistemas 
institucionais, bern como para a aquisigao de bens e 
contratagao de servigos ligados a area de TICom; 
XVI - propor dotagoes orgamentarias para pesquisa, 
desenvolvimento e manutengao de projetos de TICom e 
qualidade; 
XVII - analisar e aprovar os processes de aquisigao de 
bens e contratagao de servigos na area de TICom; 
XVIII - definir as normas de uso e seguranga a serem 
adotadas na area de TICom; 
XIX - desenvolver, integrar e dar suporte aos sistemas 
corporativos da PMPR; 
XX - propor a Diretoria de Ensino e Pesquisa cursos de 
formagao, especializagao, aperfeigoamento e 
capacitagao de publico interno, nas areas afetas a 
Diretoria; 
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XXI -manter laborat6rio(s) tecnico(s) com equipamentos 
apropriados as areas de suporte, redes, 
radiocomunicac;ao, telefonia, monitoramento de imagens, 
monitoramento de viaturas e novas tecnologias; 
XXII - realizar testes de aceitac;ao de equipamentos e 
materiais de TICom; 
XXIII - participar de grupos de trabalho, seminaries e 
outras atividades correlatas nas areas de tecnologia e 
qualidade; 
XXIV - organizar, armazenar, interpretar e gerenciar os 
dados produzidos pela PMPR a fim de subsidiar o 
processo decis6rio da PMPR; 
XXV - promover a integrac;ao, intercambio de 
experiencias, projetos cooperados e parcerias em ac;oes 
de interesse multi-institucional dentro de sua area de 
atuac;ao. (Portaria n° 296/11 - CG). 

Para cumprir com essas missoes, a DDTQ dispoe da Segao de 

Expediente e Logistica, Segao de Gestao de Qualidade, Segao de Suporte, 

Produgao e Gerenciamento de Dados, Subsegao de Suporte, Subsegao de 

Produgao e Gerenciamento de Dados, Segao de Sistemas de lnformagao, 

Subsegao de Desenvolvimento de Sistemas, Subsegao de Documentagao e 

lnformagao, Segao de Telecomunicagoes, Subsegao de Suporte, Subsegao de 

Redes, Subsegao de Projetos. 

Par fim, consta nas suas disposigoes finais que a Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade devera apresentar as propostas dos 

Pianos Diretores de Qualidade (PDQ) e de Tecnologia de lnformagao e 

Comunicagoes (PDTIC). 

Tern o objetivo de ser reconhecida pelo publico interno pelo alto grau de 

resolugao de problemas de tecnologia da informagao; ser reconhecida par 

todas as Unidades da PMPR como parceira indispensavel nas atividades de 

planejamento e aumento da qualidade dos servigos operacionais e 

administrativos; ser reconhecida pelo publico externo pela excelencia do seu 

trabalho, sendo uma referenda nacional na area de TIC e qualidade. 

Seus valores sao comprometimento, criatividade e inovagao, 

versatilidade, foco em resultados, valorizagao profissional e sinergia. 

A DDTQ e composta par uma equipe de profissionais multidisciplinares, 

como administradores, engenheiros, analistas, programadores, tecn61ogos e 

tecnicos. 
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A doutrina empregada pela DDTQ no desenvolvimento de novas 

tecnologias da informac:;ao baseada em 8ussness lnteligenc (81). 

Alguns observadores consideram que o processo de "81" realc:;a os 

dados dentro da informac:;ao e tambem dentro do conhecimento. Pessoas 

envolvidas em processos de 81 podem usar softwares ou outras tecnologias 

para obter, guardar, analisar, provendo acesso aos dados, seja ele simples ou 

de muito uso. 

E nesse sentido, que cad a urn pode considerar urn sistema de "81" como 

urn sistema de suporte para tom ada de decisao (decision-support system). 

Portanto, as iniciativas em TIC de qualquer OPM devem, 

gradativamente, passar a integrar o sistema informacional da Corporac:;ao sob a 

coordenac:;ao da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade, tendo 

o devido controle e padronizac:;ao das ferramentas de TIC na PoHcia Militar do 

Parana. 

Corroborando com este raciocinio, Beuren, (2000, p. 59) diz: 

Uma vez que a empresa reconhece o papel positive que a informa<;ao 
pode representar, cabe a ela refletir sabre questoes primordiais 
relativas a cria<;ao de processes eficazes de gestao da informa<;ao. 
Tal esfor<;o poderia resultar no desenvolvimento e implanta<;ao de 
uma arquitetura da informa<;ao, que promova uma postura eficaz no 
atendimento das necessidades de informa<;oes dos gestores. A 
gestao de um sistema de informa<;ao como um processo 
interfuncional vital na organiza<;ao, pode contribuir para melhorar a 
utilidade desse recurso. 

A partir desta medida de gestao da informac:;ao, o alto comando da 

Corporac:;ao tera acesso a urn banco de dados com maior fidedignidade e com 

atualizac:;ao mais constante. 

Estas ferramentas de TIC atenderao sua principal func:;ao que e viabilizar 

os insumos basicos para o processamento e gerac:;ao de informac:;oes para dar 

suporte a tomada de decisao. 

Essa mudanc:;a tera reflexos financeiros, ensejando o acrescimo de 

recursos orc:;amentarios para as rubricas relacionadas a esta area por parte do 

Poder Executivo Estadual. 

Sob este aspecto, o momento e favoravel a realizac:;ao de investimentos 

mais robustos na area de seguranc:;a publica, eis que e grande a possibilidade 
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da realiza9ao em nosso Estado de eventos esportivos de repercussao mundial, 

tais como a Copa das Confedera96es em 2013 e a Copa do Mundo de Futebol 

em 2014. Estes eventos ensejarao maior capacidade tecnol6gica para atender 

demandas diferenciadas exigidas pelos organismos esportivos internacionais. 

A influemcia da questao politica na area de TIC tambem tern sido tratada 

pela doutrina: 

Em praticamente todas as organizacoes, a informacao e influenciada 
a cada minute pelo poder, pela politica e pela economia. lsso nao e 
segredo de ninguem. Ainda assim, poucos gerentes se dao ao 
trabalho de lidar consciente e sistematicamente com a politica da 
informacao, talvez par medo de ferir a hierarquia ja existente da 
empresa. Portanto, quando chegam ao conhecimento da 
administracao, os jogos de poder ou as disputas pela informacao tern 
sido tratados como uma aberracao, e nao como urn componente 
natural e inevitavel, e todas as ramificacoes econOmicas importantes 
da politica informacional acabam sendo rejeitadas, ainda que seja 
diffcil quantificar o valor da informacao. (DAVENPORT, 1998, p. 90). 

2 FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DA INFORMA<;AO 

lnicialmente e necessaria uma analise estrutural para definir o cenario 

existente equal a situa9ao a ser alcan9ada a curto, medio e Iongo prazo. 

lmportante que este dimensionamento envolva tanto os usuarios das 

informa96es a serem produzidas, as pessoas que decidirao com base nessas 

informa96es e os tecnicos que deverao identificar, extrair, decodificar, 

organizar, armazenar dados e informa96es. 
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FIGURA 33- Analise da Situa9ao Atual 
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Fonte: FURLAN, 1991. 

A Policia Militar, como uma prestadora de servi9o publico, deve manter

se, constantemente, atenta aos novos desejos e necessidades dos cidadaos 

buscando ser proativa, e enfrentar, adequadamente, cada novo desafio. 

Para tanto, seus comandantes devem estar, permanentemente, 

atualizados em suas informayoes para decidir com bases fidedignas. 

A figura a seguir ilustra uma orientayao de processo de gerenciamento 

da informa9ao. 



FIGURA 34- Tarefas do Processo de Gerenciamento de lnforma<;oes 
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Para melhor entendimento segue breve comentario, baseado na mesma 

obra, sobre cada etapa acima descrita na figura. 

A ldentifica<;ao de Necessidades e Requisitos de lnforma<;ao pode ser 

considerada a mais importante tarefa dentro do processo. 0 responsavel em 

projetar o sistema nao pode ater-se as suas intui<;oes ou presun<;oes sobre 

qual a informa<;ao que o usuario deseja. Deve entender que o sistema de 

seguran<;a publica e dinamico e as necessidades dos usuarios tambem sao 

diversificadas. 

Estabelecida a integra<;ao de sistemas em toda a Corpora<;ao sera de 

grande valia o aproveitamento dos conhecimentos ja desenvolvidos e as 

experiencias vivenciadas para contribuir na continuidade do desenvolvimento 

de novas ferramentas de TIC. 

Para a aquisi<;ao/coleta de informa<;oes de forma mais adequada deve 

ser definido urn plano sistematico para adquirir a informa<;ao. No caso da 
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PMPR, a forma mais utilizada e a digitac;ao manual por policiais militares 

escalados para esta missao. Mas tambem sao utilizadas formas de coleta 

manual por meio de preenchimento de formularios, por documentos de 

circulac;ao interna, gravac;ao de audio, entre outras. 

A Classificac;ao e Armazenamento de lnformac;ao/Tratamento e 

Apresentac;ao de lnformac;ao consistem na escolha de como os usuarios terao 

acesso as informac;oes necessarias e selecionar o melhor Iugar para 

armazena-las. 

Nesta fase, deve escolher a interface mais adequada, procurando ter 

variedade de recursos de armazenamento e mecanismos de facilitac;ao de 

escolha da informac;ao a ser consultada, permitindo a aplicac;ao de filtros para a 

selec;ao mais rapida e precisa pelo usuario. 

No Desenvolvimento de Produtos e Servic;os de lnformac;ao e 

imprescindivel a participac;ao de usuarios do sistema. Nas Unidades de Policia 

Militar existem pessoas com habilidades ou conhecimentos destacados que 

merecem ser identificados e divulgados para fins de consulta pelos demais 

colegas de trabalho, criando uma verdadeira rede informal de informac;ao. 

Estas pessoas poderao contribuir sobremaneira na definic;ao de novos produtos 

ou servic;os dentro da gestao da informac;ao da Corporac;ao. 

Na fase da Distribuic;ao e Disseminac;ao da lnformac;ao faz-se importante 

identificar individuos-chave, subunidades, ou mesmo unidades que contribuem 

identificando de forma proativa quais necessidades nao estao sendo atendidas 

com aquela informac;ao. 

Exemplificando, cite-se o caso de urn comandante de Unidade que 

fazendo uso da ferramenta de TIC obtem uma informac;ao incompleta, 

prejudicando a sua tomada de decisao. A partir desta dificuldade informa ao 

responsavel pelo desenvolvimento do sistema que podera enriquecer a ideia 

inicial e atingir uma resposta informacional mais adequada. 

Por fim, ocorrera a Analise e o Uso da lnformac;ao cabendo ao seu 

usuario decidir, conforme seu entendimento, qual a medida mais adequada em 

face do caso concreto. 
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4 A GESTAO DO CONHECIMENTO NO 4° BPM 

0 4° BPM tern a caracteristica de cultivar a integrac;ao com a 

comunidade, sendo que na cidade de Maringa foi criado o primeiro Conselho 

Comunitario de Seguranc;a na decada de oitenta. Na ocasiao, a comunidade se 

organizou e apoiou as ac;oes de combate a criminosos violentos com a 

aquisic;ao de viaturas para reforc;ar a estrutura existente. lniciou-se ali uma 

nova forma de participac;ao da comunidade nas ac;oes de seguranc;a publica. 

Outra caracteristica marcante da Unidade e a interac;ao entre a 

Oficialidade e as Prac;as havendo urn canal de comunicac;ao eficiente de 

informac;oes relevantes que contribuem para a tomada de decisoes mais 

adequadas na area operacional de forma a enfrentar de maneira pontual, 

situac;oes problema nos diversos locais de autuac;ao da Policia Militar. 

Esta fluencia de informac;oes e conhecimentos entre os diversos graus 

hierarquicos cria urn ambiente propicio ao crescimento da instituic;ao, partindo 

de saberes ja existentes para novas paradigmas. 

Urn exemplo semelhante e citado para ilustrar essa assertiva: 

Como as lojas da Seven-Eleven tern espaco interno limitado, e 
importante vender apenas o que os clientes realmente desejam e nao 
o que eles nao querem. A administra«;ao de estoque de itens isolados 
e a chave para o sucesso da loja no Japao. Aproximadamente tres 
mil itens sao vendidos em uma loja tipica da Seven-Eleven e 70% 
deles desaparecem das prateleiras em urn ano. Para encontrar os 
"itens mortos" e substitui-los por itens de venda certa, a Seven
Eleven do Japao enfatiza a importancia da construcao e do teste da 
hip6tese pelos empregados da loja. Esse processo de criacao de 
conhecimento torna a Seven-Eleven o varejista mais bem-sucedido 
do pais. (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 101). 

Verifica-se que o conhecimento proveniente da base organizacional e de 

grande importancia, fazendo-se necessaria a criac;ao de ambientes favoraveis 

a participac;ao ativa dos diversos niveis hierarquicos da Corporac;ao na 

construc;ao do conhecimento. 

Na execuc;ao das diversas atividades, os policiais militares poderao 

identificar dificuldades, desperdicio de recursos humanos e materiais, novas 

necessidades dos moradores dos bairros, novas desejos dos clientes da 
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seguran<;a publica. Este feedback deve ser valorizado na defini<;ao das 

estrategias de atendimento ao cidadao. 

Logicamente, que toda essa gama de informa<;oes e conhecimentos 

deve ser organizada de maneira mais eficiente, propiciando uma visao mais 

ampla do contexto social e organizacional. Para isto, torna-se necessaria o uso 

de ferramentas adequadas de TIC, as quais viabilizam o cruzamento de 

informa<;oes de estatistica criminal com o perfil geo-s6cio-economico da 

comunidade a ser atendida. 

4.1 CRIACAO DO CONHECIMENTO INTERORGANIZACIONAL 

A cria<;ao do conhecimento interorganizacional e urn processo 

interminavel em permanente atualiza<;ao (Takeuchi e Nonaka, 2008, p. 98). 

A partir desse raciocinio, apresenta-se a reflexao sobre as possibilidades 

de gera<;ao de conhecimento a partir das bases de dados informacionais do 4° 

BPM. Mas e empolgante imaginar a imensa gama de conhecimento tacito que 

podera ser produzido a partir da intera<;ao entre a Policia Militar, outros 6rgaos 

publicos e a propria comunidade. 

Nesse sentido, torna-se indissociavel a participa<;ao mais efetiva dos 

cidadaos nas discussoes afetas a seguran<;a publica. Estes poderao participar 

diretamente de forma individual, ou por meio de reunioes comunitarias com 

Comandantes de subareas, ou mesmo por meio de Conselhos Comunitarios de 

Seguran<;a compostos por representantes devidamente eleitos pelos cidadaos 

interessados. 

Esta forma de cria<;ao do conhecimento possibilita o compartilhamento 

da responsabilidade de todos os envolvidos no processo de preserva<;ao da 

seguran<;a publica. 

Na socializa<;ao realizada durante experiemcias diretas ocorre a 

transferencia de conhecimentos tacitos, por meio da empatia entre os policiais 

militares e os cidadaos o que diminui barreiras entre os individuos e fortalece a 

imagem da Corpora<;ao. 

Nessa ocasiao os cidadaos sentem-se parte do grupo responsavel pela 

seguran<;a de sua comunidade e, passam a somar ideias e inten<;oes. 
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Com a participac;ao de outros 6rgaos podem surgir ambientes favoraveis 

de coesao em prol de urn objetivo comum e, conseqOentemente, melhorar a 

eficiencia na execuc;ao da missao. 

Para que estes momentos de criac;ao de conhecimento se estabelec;am 

e necessaria urn Iugar adequado. A este Iugar da genese da existencia Platao 

chamou de Chora. Arist6teles chamou o Iugar para uma coisa existir 

fisicamente de Topos. Heidegger chamou o Iugar para a existencia humana de 

Ort. Para incluir os conceitos desses lugares, mas especifico a criac;ao do 

conhecimento, introduzimos o conceito de "ba" que significa grosseiramente 

"Iugar". {Takeuchi e Nonaka, 2008, p. 99). 

Esse ensinamento leva-se a imaginar em urn contexto compartilhado em 

movimento, para partilhar, criar e utilizar o conhecimento sobre seguranc;a 

publica em uma comunidade. 

A forma mais adequada e moderna seria o Gabinete de Gestao 

lntegrada que de forma institucionalizada congrega os diversos entes 

governamentais e da comunidade para a troca de informac;oes que possibilita 

urn espac;o de resoluc;ao de problemas operacionais de ordem pratica e maior 

eficiencia no planejamento de medidas conjuntas para prevenc;ao e combate a 

criminalidade e violencia. 

Esta forma de congregac;ao de esforc;os entre entes responsaveis pela 

organizac;ao social ja foi criada pelo Poder Executivo Municipal em Maringa e 

esta em pleno funcionamento. 

Takeuchi e Nonaka (2008, p. 101) afirmam que "0 ba nao se limita a 

uma unica organizac;ao, mas pode ser criado por meio de dos limites das 

organizac;oes. Ele pode ser construido como uma joint venture com urn 

fornecedor, como uma alianc;a com urn concorrente ou como uma relac;ao 

interativa com clientes, universidades, comunidades locais ou mesmo com o 

governo." 

Este formato de reuniao interorganizacional esta previsto dentro do 

Plano Nacional de Seguranc;a Publica e, portanto, compoe urn planejamento 

estrategico de dimensao nacional. 
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4.2 A GESTAO DA INFORMA<;AO NO 4° BPM 

0 4° BPM baseia sua gestao da informac;ao em sistemas 

computacionais. Para isto, utiliza-se de ferramentas de origem local e outras 

disponibilizadas pela Corporac;ao. 

Os sistemas computacionais de informac;ao contem informac;oes sobre 

lugares, pessoas e assuntos de interesse no ambiente ao redor da organizac;ao 

e dentro da propria organizac;ao. Esses sistemas transformam a informac;ao no 

sentido de facilitar a analise e visualizac;ao de assuntos complexos e a tomada 

de decisao, e o fazem por meio de urn ciclo de tres atividades basicas: entrada, 

processamento e saida. 

Laudon & Laudon (1999, p. 4) definem sistema de informac;ao como urn 

"conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, 

recuperar, processar, armazenar e distribuir informac;ao com a finalidade de 

facilitar o planejamento, o controle, a coordenac;ao, a analise e o processo 

decis6rio em empresas e outras organizac;oes." 

Pinheiro (2001, p. 47) caracteriza essas tres atividades da seguinte forma: 

Entrada (ou input): envolve a coleta ou captac;ao de fontes de dados 

brutos de dentro de uma organizac;ao ou de seu ambiente externo. 

Processamento: conversao dessa entrada bruta em uma forma mais util e 

apropriada. 0 processamento pode envolver calculos, comparac;oes e tomadas 

de ac;oes alternativas, assim como o armazenamento de dados para uso futuro. 

Saida (ou output): envolve a transferencia da informac;ao processada as 

pessoas ou atividades que a utilizarao. Os sistemas de informac;ao tambem 

armazenam informac;ao sob varias formas, como documentos, relat6rios e 

dados de transac;oes. Em alguns casos, a saida de urn sistema pode se 

transformar em entrada de outro sistema. 

Como se observa, as varias ferramentas de TIC em uso no 4° BPM 

permitem a gerac;ao de informac;oes de carater geral sobre assuntos afetos a 

area administrativa da Unidade e de carater operacional decorrente dos 

atendimentos prestados ao cidadao. 

Como ensina McGee e Prusak (1994, p. 35), as empresas devem estar 

atentas a dinamica do mercado, pois nenhuma esta em situac;ao tao 
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privilegiada a ponto de estar livre da concorrencia. Portanto, em constante risco 

de ser superada e substituida por outra mais eficiente. 

Aproveitando este ensinamento, pode-se tra9ar urn paralelo com a 

administra9ao publica, no caso da PMPR, e em particular do 4° BPM, onde sao 

percebidas amea9as externas por parte de organismos de natureza particular e 

publica no recobrimento de claros deixados no atendimento ao cidadao pela 

ineficiencia, e ate mesmo pela escassez de recursos humanos e materiais para 

o cumprimento adequado da missao de seguran9a publica preventiva. 

E evidente que a Policia Militar esta sentindo o efeito da concorrencia na 

disputa do mercado da seguran9a. Logicamente que a competencia legal lhe 

resguarda uma boa fatia deste mercado, mas tambem sabe-se que as leis 

podem ser modificadas conforme as for9as politicas sejam influenciadas pela 

vontade popular, ou pelos interesses comerciais de grandes grupos. 

Cabe entao uma reflexao seria sobre a necessidade da ado9ao de 

medidas estrategicas para fazer frente a estas fraquezas observadas, cuja 

base inicial para defini9ao de urn plano deve ser a informa9ao de que a 

lnstitui9ao dispoe. 

E nessa vertente que o uso de novas tecnologias possibilita a melhor 

visualizayaO do quadro atual. 0 grande diferencial e 0 gerenciamento 

adequado da informayao pelos dirigentes da lnstitui9ao que mediante a adoyao 

de metodos poderao antever e se posicionar mais adequadamente frente as 

novas dificuldades que se apresentam. 

Nesse sentido lembre-se o seguinte ensinamento: 

A estrategia competitiva de uma empresa define atividades 
comerciais, a forma de operar essas atividades e, particularmente, a 
forma de diferenciar seus produtos e servi~os daqueles oferecidos 
pelos concorrentes. Assim, uma estrategia abrangente devera 
abordar dais conjuntos de questoes e sua integra~ao. Em primeiro 
Iugar, as estrategias devem considerar os clientes da empresa e os 
segmentos de mercado aos quais a organiza~ao almeja servir. 
Segundo, as estrategias devem considerar habilidades e recursos 
que a organiza~ao devera reunir para fornecer produtos e servi~os a 
esses mercados. Esses dais pontos dependem enormemente da 
informa~ao. A defini~ao de clientes e mercados potenciais depende 
de informa~ao externa sabre as necessidades de interpreta~ao 
inteligente dessas necessidades, de forma a possibilitar o born usa 
dos pontos fortes da organiza~o. (MCGEE e PRUSAK, 1994, p. 21 ). 



73 

Portanto, as iniciativas do 4° BPM no desenvolvimento de ferramentas 

que possibilitam o melhor gerenciamento da informa98o estao alinhadas com o 

que se espera de uma organizac;ao focada em melhoria de desempenho e 

eficiemcia. 



74 

5 ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS 

Neste capitulo, foram analisados e interpretados os dados colhidos na 

aplica<;ao dos questionarios aos integrantes das Se<;oes de Suporte e 

Desenvolvimento da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico, e aos 

integrantes das se<;oes administrativas da sede do Quarto Batalhao de Policia 

Militar. 

Tambem servira de base para analise a entrevista aplicada ao policial 

militar responsavel pelo desenvolvimento dos sistemas de informatica do 4° 

BPM. 

Ao final foram apresentadas sugestoes de novas ferramentas de TIC 

identificadas nas respostas aos questionarios. 

5.1 APRESENTA<;AO DOS DADOS COMPILADOS 

Ap6s o recebimento dos questionarios respondidos, foi realizada a 

tabula<;ao dos dados para a produ<;ao de graficos que permitissem a 

visualiza<;ao das conclusoes. 

A analise teve como referencia o modelo existente na estrutura do 

questionario (Apendice A), composto por quatorze perguntas. 

Quanto ao Posto ou Gradua<;ao a que pertencem os pesquisados foi 

verificada a participa<;ao de 25% de Oficiais e 75% de Pra<;as. 

Esta informa<;ao permite identificar a maior necessidade de treinamento 

para as pra<;as por compreenderem o maior numero de usuarios das 

ferramentas de TIC disponibilizadas. 
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Nivel hierarquico l 

Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 

Com referencia aos quadros a que pertencem os pesquisados, foi 

identificado que 71% sao do QPM 1-0 (quadro policial militar combatente), 19%> 

sao do QOPM (quadro de oficiais policiais militares combatentes), 5°/o do 

QEOPM (quadro especial de oficiais policiais militares administrativos) e 5°/o do 

QPM 1-2 (quadro policial militar 1-2 radio comunica9ao). 

Desta informa9ao, se depreende a predominancia de usuaries das 

ferramentas sao do quadro combatente, que na sua forma9ao nao possuem 

disciplina propria para aprendizado das ferramentas de TIC da PMPR. Torna

se necessaria a considera9ao deste dado para a defini9ao do plano de 

materias dos cursos existentes na PMPR. 
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GRAFICO 2 - Quadros_~~e eertencem -~s ees._...g_ui_sa_d_o_s ___ _ 

Quadro dos pesquisados 
QPM 1-2 

5% 

I 

l ·----· J 
Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 

Foi pesquisado o tempo de servic;o prestado na Policia Militar do Parana, 

e verificou-se que a media do tempo de servic;o dos profissionais que 

responderam ao questionario foi de dezesseis anos. 

Em relac;ao a idade dos pesquisados foram estabelecidas faixas etarias, 

sendo constatada a ausencia de registros na faixa de 23 anos ou menos e na 

de 53 anos ou acima. As pessoas pesquisadas constaram com 41%, na faixa 

de 24 a 33 anos, 24%> na faixa de 34 a 43 anos e 35% na faixa de 44 a 53 

a nos. 

A faixa etaria mais recorrente entre os pesquisados indica policiais 

militares jovens e, portanto, ja ambientados ao uso de ferramentas de TIC. Esta 

caracteristica indica maior facilidade na operac;ao de novas tecnologias sendo 

urn fator favoravel a Corporac;ao. 



GRAFICO 3- Faixa etaria dos pesquisados 
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Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 
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Quanta ao grau de escolaridade foi constatado que 60°/o dos 

entrevistados possuem terceiro grau completo, 25% ensino media, 15°/o 

terceiro grau incompleto e 1 0°/o outro grau que foram especificados como p6s

gradua(_(ao. 

GRAFICO 4 - Grau de instruc;ao dos pesquisados 

Grau de lnstru~ao 

3QGrau 
Incomplete 

10% 

Ensino Medio 
10% 

Outro 
10% 

39 Grau 
Completo 

70% 

Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 
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Quanta a fun~ao dos pesquisados foi constatado que 10% exercem a 

func;ao de Comando ou de Direc;ao, 14% exercem a fun<;ao de Chefia de 

Sec;ao, 61% exercem a func;ao de auxiliar administrative e 15°/o exercem a 

func;ao de auxiliar tecnico. Foi definido como auxiliar administrative aquele 

policial militar que exerce atividade burocratica e como auxiliar tecnico aquele 

que exerce atividade na area de informatica. 

Este dado demonstra que a atividade administrativa predomina no 

emprego entre os policiais militares pesquisados, apontando que as atividades 

de instruc;ao para uso de ferramentas de TIC devem contemplar, 

primeiramente, este efetivo para maier eficiencia dessas atividades. 

GRAFICO 5 - Func;ao que o pesquisado exerce 

Fun~ao que exerce 

Cornando/Dire~ao Chefia de Se~ao 

~ Auxliar Administrative AuxiliarTecnico 

20% 

___ _j 
Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 

Em relac;ao ao conhecimento dos pesquisados na area de informatica 

foram apresentadas as opc;oes de Nenhum, Basico, lntermediario e Avanc;ado, 

obtendo-se os dados conforme o grafico abaixo. 

A indicac;ao de que a maioria esta compreendida no conhecimento 

basico, faz-se inferir que a necessidade de instruc;ao e treinamento dos 

policiais militares e urgente. 



GRAFICO 6- Nfvel de conhecimento na area de informatica 
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Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 
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As respostas colhidas nos questionarios e na entrevista com o policial 

militar responsavel pelo desenvolvimento de sistemas da Unidade permitiram a 

analise sabre o grau de percep9ao da necessidade de utiliza9ao de 

ferramentas de TIC para a PMPR. Foram incluidas as op9oes Pouca, Mediae 

Alta, sendo que as respostas foram unanimes na op9ao Alta. 

As respostas da pergunta numero nove, demonstraram que 75% das 

pessoas pesquisadas tern opiniao de que as iniciativas em TIC do 4° BPM sao 

de muita importancia. Essa constata9ao revela que estas iniciativas sao 

valorizadas, pelos integrantes da DDTQ e do 4° BPM. 



GRAFICO 7 - Opiniao sabre a importancia das iniciativas em TIC do 4° BPM 
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Fonte: Questionarios aplicados na sede do 4° BPM e DDTQ. 
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Diante da importancia da Diretoria de Desenvolvimento e Tecnol6gico e 

Qualidade na tematica desta pesquisa, foi perguntado se os pesquisados 

conheciam o 6rgao diretivo de tecnologia da informac;ao e comunicac;ao da 

PMPR. As respostas demonstraram que a maioria dos auxiliares 

administrativos e tecnicos desconhece a DDTQ. 

GRAFICO 8 - Pesso~.§_Besguisadas _gue conhecem a DDTQ 

I Conhece a DDTQ I II! conhece II desconhece 

l 
i 

I 
L 
Fonte: Questionario aplicado na sede do 4° BPM. 

J 



81 

Todas as pessoas pesquisadas responderam que utilizam alguma 

ferramenta de TIC na sua atividade, ficando evidenciada a sua necessidade 

para a execuc;ao eficiente dos servic;os policiais militares. 

5.2 SUGESTAO DE NOVAS FERRAMENTAS DE TIC 

Com as respostas colhidas possibilitou-se a identificac;ao de algumas 

sugestoes de novas ferramentas de TIC que poderiam ser desenvolvidas para 

a melhoria ou aperfeic;oamento dos servic;os operacionais e administrativos do 

4° BPM, conforme segue: 

Sistema de controle de viaturas com uso de cameras e GPS; 

Acesso nas viaturas ao sistema do Boletim de Ocorrencia Unificado, 

para digitac;ao on-line; acesso aos links de consulta de veiculos furtados e 

roubados, de antecedentes criminais e mandados de prisao; 

Sistema de distribuic;ao on-line das Ordens de Servic;o emitidas pela 

Sec;ao de Planejamento (P3); 

Rede de comunicac;ao interna virtual em substituic;ao as comunicac;oes 

impressas em papel; 

Aperfeic;oar o sistema SISCAD do 4° BPM para permitir a localizac;ao no 

sistema de policiais militares da reserva remunerada; 

Promover cursos na area de TIC aos usuarios dos sistemas 

computacionais; 

Desenvolver urn sistema integrado de Gestao da lnformac;ao, mantendo 

banco de dados (mico na PMPR; 

Estruturar uma rede de comunicac;ao que comporte o trafego de dados, 

voz e imagens, demandadas pela PMPR; 

Criar grupo de seguranc;a eletronica e seguranc;a da informac;ao; 

Estas sugestoes podem servir de subsidio no desenvolvimento de novas 

ferramentas de TIC observando-se a necessidade apresentada pelos usuarios. 
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6 CONCLUSAO 

Esta pesquisa teve como objetivo a identificac;ao das ferramentas de TIC 

desenvolvidas e implantadas no 4° BPM, mensurando o grau de percepc;ao, de 

seus dirigentes e usuarios, da eficiencia resultante de sua utilizac;ao. 

Estabeleceram-se ainda, de forma secundaria, outros objetivos 

especificos visando descrever as normas reguladoras do sistema de TIC na 

PMPR; descrever as ferramentas de TIC desenvolvidas e implantadas no 4° 

BPM; identificar e propor novas ferramentas de TIC para a melhoria da 

eficiencia dos servic;os operacionais e administrativos do 4° BPM; mensurar o 

grau de percepc;ao, dos dirigentes e usuarios, da utilizac;ao de ferramentas de 

TIC para a eficiencia do 4° BPM. 

Diante desses objetivos, foram realizadas buscas bibliograficas, coleta 

de dados por meio de questionarios com integrante dos setores de Suporte e 

de desenvolvimento da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico, sediada na 

Capital do Estado, e da sede do Quarto Batalhao de Policia Militar. 

Foram abordados os aspectos referentes a legislac;ao sabre tecnologia 

da informac;ao e comunicac;ao na Policia Militar do Parana, e sabre a gestao da 

informac;ao e do conhecimento no 4° BPM, buscando a fundamentac;ao te6rica 

para subsidiar as conclusoes a respeito do estudo proposto. 

Foi verificada a necessidade de normatizac;ao para regulamentar as 

ac;oes em tecnologia da informac;ao e comunicac;ao no 4° BPM, carecendo da 

produc;ao de manuais referentes aos sistemas existentes, e os seus 

respectivos protocolos de operac;ao. 

0 levantamento dos dados resultantes dos questionarios e o teor da 

entrevista realizada com o responsavel pelo desenvolvimento de ferramentas 

de TIC do 4° BPM permitiram a concluir que as iniciativas da Unidade nesta 

area sao consideradas relevantes para a melhoria da eficiencia daquela 

Unidade, ensejando a apreciac;ao sobre a sua aplicac;ao em ambito da 

Corporac;ao. 

Para isto, sera indispensavel a interac;ao entre o 4° BPM e a Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade. Esta situac;ao necessita ser 

encaminhada de forma tecnica para beneficia da Unidade e da Corporac;ao. 

Desta integrac;ao e conjugac;ao de esforc;os poderao resultar o melhor 
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aproveitamento dos conhecimentos ja adquiridos, e potencializar os novos que 

ainda estao em desenvolvimento. 

Outro dado importante constatado na pesquisa e a necessidade de 

cursos na area de TIC para os integrantes do 4° BPM, os quais na sua maioria 

disseram possuir conhecimento na area de informatica em nivel basico. Esta 

informa9ao permite concluir que estes usuarios possam melhorar a utiliza9ao 

das ferramentas de TIC, em beneficia do servi90 policial militar, com o acesso 

a novos conhecimentos. 

Certamente que a gestao da informa9ao e do conhecimento sera 

encaminhada de forma mais adequada por todos os integrantes da Unidade, 

com a devida capacita9ao de seus recursos humanos na utiliza9ao dos 

sistemas computacionais locais e os disponibilizados pela Corpora9ao. 

Buscando contribuir para estudos futuros, foram coletadas sugestoes de 

novas ferramentas de TIC a serem desenvolvidas. Estas sugestoes, originadas 

de uma amostra composta na sua maioria por profissionais com nivel superior 

de ensino e em media com dezesseis anos de servi9o na Corpora9ao, poderao 

inspirar a efetiva9ao de a96es pelas autoridades competentes. 

Por fim, o presente trabalho nao teve a pretensao de ser conclusivo, mas 

sim, de contribuir na reflexao de urn tema de tamanha importancia, que e a 

eficiemcia do servi9o policial militar decorrente da utiliza9ao de ferramentas da 

tecnologia da informa9ao e comunica9ao, entendendo que estas se destinam a 

potencializar a gestao da informa9ao e do conhecimento na Policia Militar do 

Parana e, em particular, no Quarto Batalhao de Policia Militar. 
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APENDICE A • QUESTIONARIO 

ESTE QUESTIONARIO E PARTE INTEGRANTE DA MONOGRAFIA A SER 
APRESENTADA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS -
TURMA 2011 PELO CAP. QOPM MARCIO ANTONIO DOS SANTOS. SUA 
COLABORACAO NO PREENCHIMENTO SERA DE GRANDE IMPORTANCIA 
PARA QUE 0 OBJETIVO PROPOSTO SEJA ALCANCADO. 

1. QUAL SEU POSTO OU GRADUACAO? 
( ) 1 . Coronel 
( ) 2. Tenente Coronel 
( ) 3. Major 
( ) 4. Capitao 
( ) 5. 1° Tenente 
( ) 6. 2° Tenente 
( ) 7. Aspirante a Oficial 
( ) 8. Subtenente 
( ) 9. 1° Sargento 
( ) 10. 2° Sargento 
( ) 11. 3° Sargento 
( ) 12. Cabo 
( ) 13. Soldado 

2. QUAL SEU QUADRO DE ORIGEM? 
( ) QOPM 
( ) QEOPM 
( ) QPM 1-0 

3. QUAL A SUA FAIXA ETARIA? 
( ) 23 ou menos 
( ) 24 a 33 ( X ) 
( ) 34 a 43 
( ) 44 a 53 
( ) 53 ou acima 

4. QUAL A SUA ESCOLARIDADE? 
( ) ENSINO MEDIO 
( ) 3° GRAU INCOMPLETO 
( ) 3° GRAU COMPLETO 
( ) OUTRO: ESPECIFIQUE --------------



5. QUAL SEU TEMPO DE SERVICO? (lnformar apenas em numero de anos) 
( ) 1 a 7 
( ) 8 a 14 
( )15a21 
( ) 22 a 28 
( ) 29 e acima 

6. QUAL 0 NiVEL DA FUNCAO QUE ESTA EXERCENDO? 
( ) Comando/Direc;ao 
( ) Chefia de Sec;ao 
( ) Auxiliar administrative 
( ) Auxiliar Tecnico 
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7. QUAL 0 SEU CONHECIMENTO NA AREA DE INFORMATICA? EXPLIQUE. 
( )NENHUM __________________________________ __ 
( ) BASICO ( )INTERM~E~D-.IA~IO ________________________________ ___ 

( )AVANCADO __________________________________ __ 

8. QUAL 0 ORGAO DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 
COMUNICA<;AO (TIC) DA PMPR? 

9. QUAL A SUA OPINIAO SOBRE AS INICIATIVAS EM TIC DO 4° BPM? 
EXPLIQUE 
( )INADEQUADAS __ ~---------------------------
( ) DE POUCA IMPORTANCIA. _________________________ _ 

( )ADEQUADAS----.~----------------------------
( ) DE MUITA IMPORTANCIA: --------------------------

10. AS FERRAMENTAS DE TIC TRAZEM MELHORIA DA EFICIENCIA DO 4° 
BPM? EXPLIQUE. 
NENHUMA _____________________________________ __ 

POUCA~-----------------------------------------ALGUMA. _______________________________________ ___ 

MUITA: ----------------------------------------

11. UTILIZA ALGUMA FERRAMENTA DE TIC NA ATIVIDADE POLICIAL 
MILITAR QUE DESENVOLVE? 
( )SIM 
( )NAO 
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12. QUAL A SUA PERCEP<;AO DA NECESSIDADE DE FERRAMENTAS DE 
TIC PARA A PMPR? 
( ) POUCA 
( ) MEDIA 
( )ALTA 

13. ESTA SATISFEITO COM AS FERRAMENTAS DE TIC 
DISPONIBILIZADAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUN<;OES? 
EM CASO NEGATIVO, CITE QUAIS AS DIFICULDADES QUE OBSERVA. 
( ) SIM 
( ) NAO 

14. CITE ALGUMAS SUGESTOES DE FERRAMENTAS QUE PODERIAM 
SER DESENVOLVIDAS PARA A MELHORIA OU APERFEI<;OAMENTO DOS 
SERVI<;OS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO 4° BPM? 



89 

APENDICE 8 - ENTREVISTA 

Entrevistado: Sd QPM 1-0 ROBSON ANDRE DOS SANTOS, responsavel pelo 

desenvolvimento de sistemas e de analise de sistemas do 4° BPM, atualmente 

prestando servic;o no 3° CRPM sediado em Maringa. 

A primeira pergunta ao entrevistado e como iniciou sua participac;ao no 

desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informac;ao do 4° BPM? 

Respondeu que a narrar que no ano de 2003 prestava servic;o no 

Pelotao de Transito da Unidade, nesta ocasiao foram perdidos os programas 

de controle de boletins de acidentes e de multas. Estes programas auxiliavam 

na coleta de dados estatisticos necessarios para envio ao escalao superior 

(Sec;ao de Planejamento do Comando do Policiamento do Interior e para o 

Departamento Estadual de Transito). 

Como o entrevistado tinha conhecimento na area de desenvolvimento de 

programas por estar cursando Bacharelado em Informatica se prontificou em 

ajudar a desenvolver urn novo programa para registro de boletins de acidentes 

de transito cham ado de PGBA T. 0 seu comandante imediato aprovou a ideia e 

mediante autorizac;ao do Comando da Unidade foi iniciado o trabalho com a 

disponibilizac;ao do entrevistado para aquela atividade eo fornecimento de urn 

microcomputador. 

A segunda pergunta e como foram desenvolvidas as demais ferramentas 

de tecnologia da informac;ao e comunicac;ao ap6s a experiencia com os 

programas do Pelotao de Transito? 

Respondeu que no final do mesmo ano, the foi dada a missao de 

desenvolver urn novo programa de administrac;ao de efetivo denominado de 

SAE (Sistema de Administrac;ao de Efetivo). No inicio do ano de 2004 

conseguiu concluir este programa que serviu de base para os demais 

programas que foram sendo criados na sequencia. 

Este programa permitia o registro do cadastro de todos os policiais 

militares da Unidade e suas alterac;oes funcionais com excec;ao das 

disciplinares. 
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Assim, o programa que lhe foi encomendado em seguida foi o SJD, que 

visava, exatamente, o registro das altera9oes disciplinares dos policiais 

militares. 

Surgiu entao uma nova necessidade da P1 (Se9ao de Pessoal) que era 

o registro de afastamentos de policiais militares por motivos diversos. Diante 

disto, foi criada a interface chamada Afastamenos. 

Nessa epoca era subordinado de comandantes que tinham a visao da 

necessidade do desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informa9ao 

e, por isso, foi o momento de maior produ9ao nesta area da Unidade. 0 

Batalhao nao dispoe de uma politica permanente de desenvolvimento de TICs 

entao depende das iniciativas pessoais de cada comandante. 0 que se 

percebe e a preocupa9ao em dar suporte para que as ferramentas em 

aplica9ao continuem funcionando. 

A cria9ao dos programas decorria das necessidades apresentadas pelos 

usuarios e, sempre eram voltados a produzir informa9oes de interesse das 

se9oes administrativas ou da area operacional da Unidade. 

Foi desenvolvido o RECOP - STD (Registro de Ocorrencias Policiais e 

Suporte para Tomada de Decisao) tendo como base o Boletim de Ocorrencia 

Unificado e o SISCOPWEB. 0 sistema PONTO CRiTICO e o sistema 

OPERACOES PM. 

A terceira pergunta feita ao entrevistado e qual a finalidade do RECOP -

STD? 

Respondeu que e destinado a produzir informa90es sobre a 

produtividade de cada policial, estatisticas criminais com geoprocessamento, 

inclusive, com plotagem em mapa virtual, busca rapida por palavra ou conjunto 

de palavras nos hist6ricos das ocorrencias possibilitando filtrar as informa9oes 

de interesse, gradua9ao por escore da produtividade dos policiais, fornece 

informa9oes sobre todos os integrantes da Unidade, inclusive administrativos, 

os indisponiveis, adidos e agregados. 0 SISCOPWEB somente informa 

aqueles cadastrados no servi90 operacional. 

Outra vantagem desta ferramenta foi incluida a partir da necessidade de 

urn auxiliar da Se9ao de Planejamento (P3) que percebeu uma distor9ao na 

estatistica pela impossibilidade de atribuir mais de uma natureza de codifica9ao 
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de crime em urn mesmo Boletim de Ocorrencia. 0 entrevistado entao inseriu 

esta possibilidade, passando a ter a opc;ao de atribuir mais de uma natureza de 

ocorrencia no mesmo Protocolo de atendimento. As naturezas sao vinculadas 

as pessoas envolvidas e nao ao numero de protocolo. Por exemplo, em uma 

ocorrencia com tres envolvidos, urn autor do crime de homicidio, urn como 

vitima do homicidio e outro apenas com lesao corporal. No sistema anterior as 

tres pessoas constariam na natureza homicidio, na nova formatac;ao e mantido 

o mesmo numero de protocolo de atendimento mas cada pessoa tera a 

natureza adequada a sua situac;ao. 

0 sistema produz relat6rio para imprensa podendo ser editado pelo 

Oficial responsavel antes da divulgac;ao e permite a gerac;ao de relat6rio para a 

Sec;ao de lnteligencia que pode acompanhar todos os atendimentos realizados 

nas ultimas 24 horas com a identificac;ao da equipe e o numero dos protocolos 

de atendimento com seus hist6ricos. 

A quarta pergunta e como funciona este sistema de escore por policial? 

Disse que esse sistema de escore foi definido pelos Oficiais 

comandantes da Primeira Companhia e permite atribuir valorac;ao no 

desempenho de cada policial de acordo com as missoes desenvolvidas. E 
aplicado urn fator multiplicador por dois quando o atendimento se deu por 

iniciativa propria e urn divisor pela metade quando e em apoio. Se do 

atendimento resultou apenas no registro do BOU gera apenas urn escore, se 

resultou em socorro a alguma pessoa gera cinco escores, se resultou em 

prisao gera quatro escores, se resultou na apreensao de arma de fogo gera 

tres escores, e se resultou na apreensao de drogas gera dois escores. Como o 

sistema calcula e gera grafico por PM e por periodo e possivel ter uma visao 

rapid a de qual policial esta produzindo rna is por frac;ao de tropa. 

A quinta pergunta e como o RECOP - STD e alimentado? 

Respondeu que o sistema e alimentado com a digitac;ao dos Boletins de 

Ocorrencia Unificado realizada pelos atendentes do 181 Narcodenuncia no 

periodo da madrugada quando e baixo 0 numero de chamadas. 

A sexta pergunta e como funciona o sistema PONTO CRiTICO? 
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Respondeu que surgiu da necessidade apresentada na epoca pelos 

atendentes do 181 Narcodenuncia de criac;ao de uma ferramenta para registro 

de denuncias relativas a outras situac;oes que nao se enquadravam na missao 

daquele programa. Por exemplo, uma denuncia contra urn policial que esteja 

praticando corrupc;ao ou uma denuncia de bandidos foragidos de cadeias 

publicas nao haveria como dar o devido encaminhamento. 

Foi desenvolvido o sistema chamado de PONTO CRfTICO que se 

destina a registrar todas as denuncias recebidas pelo 181 Narcodenuncia na 

area do DOD 44 e pelo 190 que ensejem a adoc;ao de medidas diferenciadas. 

Serve como base para a tomada de decisao de emprego de efetivo em escalas 

em dias e horarios diferenciados, bern como, de emprego de pessoal da Sec;ao 

de lntelig€mcia. Tern registro de acessos permitindo identificar se o responsavel 

adotou ou nao as medidas cabiveis. 

Para melhor aproveitamento destas informac;oes na ocasiao foi 

designado urn sargento para acompanhar os registros e proper ac;oes 

direcionadas com os policiais de area (Radio Patrulha) e nos casos mais 

complexes com a ac;ao da AIFU (Ac;ao lntegrada de Fiscalizac;ao Urbana) que 

em varies casos culminou com a interdic;ao de estabelecimentos em situac;ao 

irregular. 

0 Ponto Critico tambem permite o registro de denuncias contra policiais 

em carater restrito, podendo ser acessada apenas pelo Chefe da P2 (Sec;ao de 

lnteligencia) e pelo Ministerio Publico. 

Recentemente, o Comandante do 4° BPM foi indagado durante uma 

entrevista por urn cidadao que teria feito varias reclamac;oes sobre urn 

problema e nao tinha recebido resposta pela Policia Militar. Para verificar a 

possivel falha foi buscado no registro das denuncias do Ponto Critico e nada foi 

encontrado, ou seja, o cidadao estava reclamando sem ter se quer informado a 

PM do problema que estava sentindo. 

A Setima pergunta e qual a finalidade do sistema OPERA<;OES PM? 

Respondeu que diante das diversas operac;oes realizadas pelo Batalhao 

houve a necessidade de criar uma ferramenta para registro dos meios 

empregados e dos seus resultados chamado sistema OPERACOES PM. 

Dessa forma, e possivel saber em urn determinado periodo quantas operac;oes 
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foram realizadas, podendo ser filtrada por tipo, por local, por PM, por viatura, 

enfim, uma serie de possibilidades. 

A oitava pergunta e qual a forma de administracao do sistema de 

informatica do 4° BPM? 

Respondeu que e por meio do Setor de Informatica do 4° BPM e o 

suporte e prestado pelo Setor de Informatica do 3° Comando Regional. 

A nona pergunta e existe em andamento alguma ferramenta de TIC em 

desenvolvimento? 

Respondeu que sim. Esta em fase de implantacao pelo 3° Comando 

Regional do SAE 2 e o RECOP 2 que irao permitir o controle das Unidades que 

lhe sao subordinadas. 0 SAE 2 vai informar inclusive situacoes em que o 

policial esta classificado em uma funcao mas desempenhando encargos em 

outra. No sistema META4 isto nao e possivel pois registra de acordo com o 

quadro organizacional. 0 entrevistado entende que o META4 fornece 

informacoes importantes para a Secretaria de Administracao mas o SAE 2 

fornece informacoes de interesse dos comandantes. 

A pergunta dez e como avalia as iniciativas de desenvolver ferramentas 

de TIC pelo 4° BPM? 

0 entrevistado destacou que as iniciativas em produzir novas 

ferramentas de TIC aconteceram pela necessidade de atender as demandas 

da Unidade e do escalao superior. Se algumas nao existissem o controle teria 

que ser realizado por registro em papel ou em planilhas de Excel. Nao sentiu 

dificuldade nessa missao, pois conhecia a linguagem adequada para produzir 

as ferramentas e tinha apoio do Comando do Batalhao. 

A pergunta onze e como entende a necessidade de integracao dos 

sistemas do 4° BPM com o sistema da Corporacao? 

Respondeu que sera importante e ja esta acontecendo em ambito do 3° 

CRPM podendo ser expandido para o escalao superior. 




